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Toukokuu 2010

KESÄTAPAAMINEN
KOTKASSA
LAUANTAINA 7.8.2010
Tämän vuoden kesätapaaminen järjestetään Kotkassa lauantaina 7. päivänä elokuuta.

Klo 11.45

Sisältö:
Puheenjohtajan

2

12.00

Lounas Cafe Kristinassa (hinta 11,50 euroa, jokainen maksaa itse)

13.00

Siirtyminen risteilyalus Viklaan, MeriSet’n alus. Tutustuminen
Kotkaan mereltä käsin. Risteilyaluksella on tarjoilua

15.00

Saapuminen takaisin Sapokan satamaan. Päiväkahvit Cafe
Kristinassa. Vapaata seurustelua, mahdollisuus tutustua
Mareteriumiin tai Sapokan kasvitieteelliseen vesipuistoon

16.30

Siirtyminen omin kyydein Langinkosken Keisarilliselle
Kalastusmajalle

18.00

Päivän päätös

palsta
Suomalainen sukunimi 3-6

Lisää terveisiä Musta- 7-10
korven sukuhaarasta
Toimintakertomus

Linkeja
sukututkijan avuksi

Saapuminen Kotkan Maretariumin terassille

11

12

Ajo-ohje: Ajetaan Kotkan keskustaan ja seurataan viittoja Maretarium ja
Saaristoliikenne
Ilmoittautumiset kesätapahtumaan Pentti Pöyhöselle 31.7.2010 mennessä osoitteeseen:
0400-634767 tai pentti.poyhonen@elisanet.fi

Kirjoituskilpailu

13

Tervetuloa joukolla Kotkaan!!!!
Sukuseura ja
yhteystiedot

15

Hallitus
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Puheenjohtajan palsta
Kevät tuli kohisten sitten, kun se alkoi.
Samaa kohinaa kuuluu myös sukuseuramme
toiminnasta. Uusia ideoita ja toiminnan
tehostamista tehdään, jotta saavutettaisiin
mielenkiintoisempi kokonaisuus. Samalla
toteutetaan toimintasuunnitelmaamme
entistä rivakammin, jos se nyt vain on
mahdollista.

Kolmantena kohtana hallitus päätti muuttaa
kesätapaamisen ajankohtaa myöhemmäksi.
Tänä vuonna se pidetään Kotkassa 7. päivänä
elokuuta. Tällä muutoksella pyrimme saamaan
aikaisempaa suuremman osallistujamäärän.
Kirjoittakaapa päivä jo kalentereihinne, niin
matkasuunnitelmat voi mahdollisesti yhdistää
vaikka toiseenkin tilaisuuteen.

Tapaamisiin Kotkassa, ottakaa matkalle
Hallitus on päättänyt selvittää tarkemmin
tiettyjen sukumme haarojen yhteyksiä
mukaan iloista mieltä ja sukutarinoita.
kokonaisuuteen. Olemme valinneet 11
koehenkilöä, joiden DNA tutkitaan. Valinnassa
on seuraa avustanut Suomen DNA asiantuntija
Lauri Koskinen. Tämän tutkimuksen pitäisi
jatkaa ja varmentaa sukukirjamme tietoja.
Suomessa muutamat sukuseurat ovat jo ennen
meitä käyttäneet tätä menetelmää. Seuramme
järjestää ja kustantaa analysoinnit ja
myöhemmin sitten kerromme tuloksia siten,
että intimiteettisuoja säilyy. Näin vahvistamme
otetta suvun vaiheiden ja historian
selvittämisessä ja toteutamme laatimaamme
toimintasuunnitelmaa. Kunniajäsenemme
Rauno Janhunen kävi hallituksen kokouksessa
Pentti Pöyhönen
seikkaperäisesti esitelmöimässä, mitä
Puheenjohtaja
tutkimuksessa saadaan selville.
On mahdollista, että Kotkan kesätapaamisessa
on jo jotakin kerrottavaa asiasta.
Seuraavaksi hallitus kannustaa kaikkia seuran
jäseniä tai heidän lähipiirejään osallistumaan
julistettuun kirjoituskilpailuun. Tarinoita on
olemassa, kun ne vaan saadaan paperille.
Nuoret ja vanhat ja kaikki siltä väliltä alkakoon
nyt kirjoittamaan perhejuttuja, muisteloita,
huumoria, vakavia asioita, talohistorioita, mitä
hyvänsä, joka liittyy jotenkin Janhus/Janhossukuun. Kirjoitusten julkaisemista varten on
mahdollisuus saada hallituksen apurahaa, jota
toistaiseksi on käytetty erittäin niukasti.
Pienemmät jutut voidaan julkaista tässä
lehdessä.
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Sivu 3

SUOMALAINEN SUKUNIMI
OSA 3
NAISTEN SUKUNIMEN KÄYTTÖ
Tuomiokirjoissa naisten nimet on merkitty
tarkemmin, henkikirjoissa puutteellisemmin. 1693
irtolaisnainen Sigredh Janhutar joutui kahteen
otteeseen Ilomantsin Suojärven käräjille. Joroisten
pitäjässä 1600-luvun alussa naiset ilmestyvät
ensimmäisen kerran veroluetteloihin, kun verotus on
jousen jännittämiseen pystyvien miesten lisäksi
ulotettu muihinkin perheenjäseniin. Pojat, vaimot,
tyttäret ja muut sukulaiset sekä piiat ja rengit on
merkitty yleensä kuitenkin vain lukumäärinä, mikäli
heistä on pitänyt maksaa vero. Vielä vuoden 1702
Ranskan vallankumouksen tapahtumien seurauksena Joroisten pitäjän manttaaliluettelossakin on merkitty
patriarkaalinen ajattelu omaksuttiin
Eskill Janhuis hustru veronmaksajaksi. Eskill
eurooppalaisessa yhteiskunnassa. Romantiikan
(sukutaulusta nro 676) oli kuollut vuosi pari
aikakausi oli siis todellisuudessa naisen asemalle
aikaisemmin. Vaimo vastasi edesmenneen miehensä
yhteiskunnassa kaikkea muuta kuin romanttista.
tilan veronmaksuvelvollisuudesta ja ilmeisesti siis
Luotiin kirkon tukema hallitsijan yksinvalta ja
myös hallinnoi tilaa, mutta häntä henkilökohtaisesti
jäykkä, muuttumaton ja ylhäältä käsin ohjattu
ei ole katsottu tarpeelliseksi yksilöidä.
byrokratia. Sama kaava siirtyi myös pienempiin
Sukututkimuksen kannalta ei tavallisen perheen
yhteiskunnan yksiköihin, kuten koteihin, missä tämä naisväkeä, siihen liittyneitä vaimoja tai muihin
merkitsi perheenpään ehdotonta valtaa. Naisten
sukuihin naituja tyttäriä, käytännössä pysty
toimintaa kodin ulkopuolella rajoitettiin ja hänet
seuraamaan ennen kirkonkirjojen alkua.
sidottiin kotiin perheensä pariin. Syntyi ihannoitu
Kirkonkirjojen pito alkaa seurakunnissa aivan 1600ydinperhe käsite. Naisen katsottiin joka suhteessa
luvun lopussa ja niihin lisä- ja sukunimet merkittiin
heikommaksi kuin mies ja tämän holhouksen
jos niitä oli, mutta tässäkin aluksi naisten nimet ovat
alaiseksi. Lopulta nainen menetti myös
puutteellisemmat kuin miesten. Joroisten
mahdollisuuden käyttää avioiduttuaan omaa
kirkonkirjoissa ensimmäiset nimeltä mainitut naiset
sukunimeä.
eri luetteloissa ovat Inga Janhutar, joka kuoli 1697,
NASTEN NIMET ASIAKIRJOISSA
Anna Pedersdr Janhutar, joka vihittiin 27.12.1698 ja
Naisten nimikäytäntöjen seuraaminen vanhimmista Anna Janhoitar, jonka poika Matts kastettiin
9.3.1708. Kuvassa 1 näkyvät tammikuussa 1710
asiakirjoista on hankalampaa kuin miesten, koska
Joroisten seurakunnassa haudatut.
ennen kirkonkirjojen aikaa he esiintyvät lähteissä
Muodollisesta lainsäädännöstä huolimatta
yhteiskunta oli pitkälti tasa-arvoinen 1700-luvun
lopulle asti. Nainen ei ollut henkisesti, ihmisenä
tai kulttuurillisesti miehen alapuolella. Tästä on
parhaana esimerkkinä naisen oman sukunimen
säilyminen läpi elämän. Naisella oli myös yleisesti
oma omaisuus, joka säilyi erillään miehen
omaisuudesta. Talonpoikaisyhteiskunnassa maan
peri yleensä mies, mutta naiset omistivat
irtaimistoa, kotieläimiä ja arvoesineitäkin.

lähes anonyymeina. Oma sukunimi näkyy parhaiten
aateliston keskuudessa, jossa sillä oli eniten
merkitystä naisen oman suvun korostajana ja
miehen aseman tukijana. Vanhimmissa asiakirjoissa
myös säätyläisvaimoille tavallisesti merkittiin oma
sukunimi, samoin pappissäädyn naisille ja
upseeriston vaimoille. Kansannaiset taas mainitaan
usein jonkun miehen tyttärenä, vaimona, leskenä tai
äitinä. Taloutta johtavan miehen kautta siis
määriteltiin perheeseen kuuluvat naiset. Toisaalta
nähtävästi riippuen siitä, miten itsenäinen asema
naisella vaimona tai leskenä oli, vaikutti liikanimen
esim. talonnimen tai sukunimen liittäminen hänen
etunimensä yhteyteen.

Kaikki vainajat ovat naisia tai lapsia eikä kukaan
heistä ole saanut nimeään esille. Miespuolinen
omainen sen sijaan on nimetty muille paitsi
kerjäläislapsille ja kotikylä. Erik Janhunen on
menettänyt ensin sisarensa ja viikkoa myöhemmin
on haudattu hänen vaimonsa ja kaksi lastaan.
Vaimon, talon emännän, hautajaisiin on uhrattu
enemmän varoja kuin naimattoman sisaren, sillä
seurakunnan paarivaatteet (bårkläde) ovat olleet
käytössä.

Jäsenlehti 42

Sivu 4

Kuva 1: Anno 1710

Joroisten srk Kuolleiden ja haudattujen luettelot 1695-1741

Dn 23
Påhl Kinnuises hustru ifn Ruokojärvi
bårkläde
Påhl Hipsoises Mohr Mohr ifn Katisenlax
Erich Janhuises syster ifn Saufwuniemi
Ett Tiggiare barn
ibm

Dn 30 Erich Janhuises ho med 2ne bn ibm by med
Sold Matz Kärris barn ifn Häyrylä
Ett Tiggiare barn ifn Randasalmi
Mattz Hurskaises barn ifn Kerisalo
Sold Brusius Caipaises barn ifn Häyrylä

JANHUTAR TAI JANHOTAR
Itä-Suomessa periytyvän sukunimikäytännön
alueella tyttäret saivat sukunimen isältään ja
säilyttivät sen myös vaimoina. Itä-Suomen
rahvaan periytyvistä nen-loppuisista nimistä
käytettiin naisilla tar -loppuista muotoa. Käyttö
oli yleisimmillään 1600- ja 1700-luvuilla. Tar loppuinen nimistö periytynee kuitenkin jo
keskiajalta. Kun nainen avioitui, häntä
kutsuttiin ehkä enimmäkseen sukunimeltä, sen
ja sen suvun jäsenenä mistä oli naitu. Minkä
suvun (tai alkujaan kenen) tytär hän oli. Tar muodot olivat siis aidosti kansan käytössä
eivätkä esiinny vain asiakirjoissa. Nimistön
käyttö näkyy myös

kansantarinoissa ja paikannimissä. 1800-luvulla
tar -päätteitä vielä esiintyy satunnaisesti
asiakirjoissa ja esimerkiksi Säämingissä 1900luvun alussa oli vielä tapa käytössä vanhoja
naisia puhuteltaessa. Tar –päätteen käytöstä
luopumiseen todennäköisesti vaikutti papisto,
joka luopui naisten nimien erilaisen
kirjoitusasusta ja esimerkiksi suullisesti
kinkerien nimenhuudossa vaikutti vaimojen
nimeämistapaan talonpoikaisväestön
keskuudessa. Myöhemmin kierto- ja
kansakoulun opettajat vahvistivat tapaa käyttää
nen –loppuista nimeä myös naisista.
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Kuvassa 2 näkyy tar-päätteen käyttö.
Margaretha Tolottaren tytär Anna (sukutaulu
nro 678) on saanut kasteessa 17.2.1732 kaksi
naispuolista kummia Carin Karrittären ja Elin
Toluttaren. Sukunimien kirjoituksesta näkee
etteivät ne oikein tahtoneet taipua
ruotsinkielisen papin kynällä oikeaan
kirjoitusasuun. Carin Karritär on mieskummi
Olof Hynnisen vaimo. He ovat kotoisin

Sivu 5
vanhempien tavoin Kiekankylästä. Toinen
naiskummi saataisi olla äidin sisko, jos sukuni
tarkoittaa Tolosta. Kaikilla naisilla on
sukunimessä tar- tai tär –pääte. Joroisten
kirkonkirjoissa pääsääntöisesti kaikki
kansannaisten sukunimet kirjoitetaan näin 1700
-luvun loppuun. 1800-luvun muutamana
ensimmäisenä vuotena tar -päätteet katoavat
nopeasti naisten sukunimistä.

Kuva 2: Vuosi 1732, Joroisten srk Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1708-1745
Kiekankylä

Eric Janhuis och Margetha Tololotars dr
natus dn 26 Januarii bapt: dn 17 Februarii
Nom: Anna Teste Olof Hynninen
Carin Karritär och Elisabetha Tolutar (?)

NAISET MIEHEN SUKUNIMELLE
Yhteiskunnan muuttuessa miehen sukunimen
omaksuminen vaimon sukunimeksi alkoi 1700luvulla säätyläispiireistä. Käytäntö sai alkunsa
Ranskassa 1700-luvun lopulla, jolloin nainen
alistettiin tiukemmin miehensä alaisuuteen.
Ruotsin kautta tapa levisi Suomeen. Jo 1734
yleinen laki naimiskaaresta määritteli naisen
seuraamaan miehensä tilaa ja säätyä. Nainen oli
kotonaan miehensä edusmiehisyyden alainen.
Tila ja sääty käsitepariin vähitellen sisällytettiin
myös yhteinen sukunimi. Tosin 1700-luvun
lopulle asti lain mukaan ei aatelisrouvilla ollut
oikeutta käyttääkään miehensä nimeä.
1800-luvun alussa säätyläisnaisilla sukunimen
merkintä vaihteli aluksi riippuen asiayhteydestä
ja asiakirjan luonteesta. Jos miehen nimi

merkittiin rouvan sukunimeksi voitiin sitä
tarkentaa omalla nimellä (född/syntyisin).
Syntyi käsitteet tyttönimi ja ilmaus omaa
sukua, lyhentäen o.s. Tavallisen kansan
keskuuteen tapa levisi hitaasti ja ennen 1800luvun puoliväliä käytäntö on poikkeuksellista.
Vielä 1870-luvulla savolaiset maalaisnaiset
merkittiin syntyneiden luetteloissa isänsä
sukunimellä (edustivat isänsä sukua) kun taas
kummeina he voivat jo olla miehensä nimellä
(yhteinen kummivastuu). Länsi-Suomessa,
erityisesti Pohjanmaalla, leskelle merkittiin
hänen miehensä lisänimi (talonnimi), vaikka
miehen eläessä hänelle ei lisänimeä kirjoitettu.
Vielä 1900-luvun alun kauppakirjoissa yleisesti
vanhemmat naiset kirjoittivat oman
sukunimensä, kun puolisot esiintyivät
tasavertaisena parina joko ostossa tai
myynnissä.
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Sivu 6
Janhusista en valitettavasti esimerkkiä miehen
sukunimen käyttämisestä löytänyt, mutta isäni
äidin suvusta tälläinen merkintä löytyy.
Kanttori Kaulénin vaimo Maria Sofia Hartman
on merkitty kuolleiden ja haudattujen
luetteloon Kuhmalahden seurakunnassa
Hämeessä seuraavasti: Madam Sofia Kaulén f.
Hartman. Hän kuoli 8.4.1860. Muissa
tietämissäni asiakirjoissa ja luetteloissa hän on
aina omalla nimellään Hartman. Tarkistin
kuolleiden luettelon vuodelta 1855
päättymisvuoteen 1860 asti ja hän oli ainut
nainen, jolle oli merkitty miehensä sukunimi ja
tarkennettu sitä tyttönimellä. Tapa oli siis vasta
tulossa paikkakunnan kirkonkirjoihin.

kun isot isännät eivät halunneet suoraan
haukkua epämieluista miniää, he puhuttelivat
tätä tyttönimeltä. Tätä pidettiin hyvin
alentavana. ”Alahhaa Tolovane joutuuh
heinälle” kuului kehotus vaikka miniä
miehensä mukaan olisi ollut Heikkinen.

Naisten sukunimikäytäntö jatkui kirjavana 1920
annetusta sukunimilaista huolimatta. Laki antoi
naiselle oikeuden käyttää miehensä nimeä,
mutta ei velvoittanut siihen. Avioliitossa
syntyneet lapset saivat isänsä nimen. Vasta
avioliittolaki 1929 määräsi naisen ottamaan
miehensä sukunimen tai liittämään sen omaan
sukunimeensä. Yhdistelmänimi ei ollut
tarkoitettu periytyväksi, eikä siten täytä
sukunimen kriteerejä vaikka juridisesti sitä
onkin. Vaimon oman sukunimen käyttö
saattoikin saada nyt uuden viestimerkityksen.
Nurmeksesta on 1965 merkitty tieto siitä, että

LÄHTEET

Miehen nimen käyttöpakko poistui 1985
vuoden sukunimilaissa. Taakse päin katsoen
laki ei pitkää ehtinyt Suomessa vaikuttaa, vain
56 vuotta, vaikka tapa mielletään usein edelleen
vanhaksi. Paljon vanhempi perinne ja käytäntö
on kuitenkin mieltää myös nainen sukunsa
jäseneksi ja edustajaksi koko elämänsä ajan.

Mäkelä, Anneli 1986: Ajattele historiaksi.
Sukuviestin julkaisuja 1986.
Paikkala, Sirkka 2004: Se tavallinen Virtanen.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia
959.

Toimintaa ja tapahtumia 20 vuotta
Sukuseuramme 20-vuotishistoriikki valmistui vuosi
sitten. Kirjoja on saatavissa puheenjohtajalta
10 euron + postikulujen hintaan. Tilauksia voi
lähettää puheenjohtajan yhteystiedoilla, jotka
löytyvät tämän lehden sivulta 15. Otan kirjoja
mukaan myös Kotkan kesätapaamiseen, niin
postikuluja ei tarvitse maksaa. Kannattaa taltioida
suvun historiaa omaan kirjahyllyyn.

Sukuhistoriallisin terveisin
Puheenjohtaja

Soile Janhunen
Nurmes
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Lisää terveisiä Mustakorven sukuhaarasta
Hankasalmen Niemisjärveltä

Kiitos Antero Janhoselle ansiokkaasta
kirjoituksesta lehtemme numerossa 41.
Tapasin Anteron sisarensa Kaijan kanssa
sukuseuran 20-vuotis juhlakokouksessa
Hankasalmella. Viisi sukupolvea taaksepäin
Anterolla ja minulla on yhteinen esi-isä
Mustakorven toinen isäntä Juho
Adaminpoika. Olen Pekka Ahonen, syntynyt
1935 Janholan myllyllä ja asunut siellä
tammikuulle 1946 jolloin perheemme,
vanhempamme Aino ja Lauri sekä 4 lasta
muuttivat Hankasalmen asemalle.
Seuraavassa kirjoitan Janholan myllyltä,
hajatietoja sukuluetteloista sekä pikkupojan
muistikuvia täydennettynä sisarieni
muistikuvilla.
Janholan isäntä Aatami Samulinpoika, syntynyt
1779 anoi naapurinsa Pöyhölän isännän kanssa
tullimyllyoikeuksia Janholan jokeen. Oikeudet
saatiin v. 1841. Joessa oli toiminut jo
kotitarvemylly. V.1915 myllyyn asennettiin
tasavirtasähkögeneraattori . Asennukset suoritti
Hankasalmen sahan isäntä, Wilho Pietiläinen
veljensä Jaakon kanssa. Sähköä jaettiin mm.
Herman Janhoselle Toukolaan sahausta varten
1920-luvulla, Niemisjärven Osuusmeijeriin
sekä neljääntoista talouteen. 1930-luvulla
generaattori vaihdettiin 3-v
vaihtovirtageneraattoriksi. Käyttövoimansa
myllyn laitteet saivat Francis-turbiinin
pyörittämältä valta-akselilta. Myllyssä oli kaksi
paria jauhinkiviä, viljanpuhdistuskone sekä
generaattori. Turbiinikammion toisella puolella
valta-akselilta saivat käyttönsä sirkkelisaha ja
pärehöylä.

syntyi 4 lasta, Aino-äitimme 1912, Unto 1914,
Martti 1915 sekä Tyyne 1918. Hilma-mummo
kuoli 1919 ja Tyyne pari vuotta myöhemmin.
Näin Jaakko jäi kolmen pienen lapsen
yksinhuoltajaksi. Apuna hänellä oli äitinsä
Hilda. Myöhemmin taloutta, johon kuuluivat

Janholan myllyn viimeinen mylläri
Jaakko Janhonen
Jaakko-vaari sekä lapset Aino, Unto ja Martti,
emännöi jo äitimme Aino.

Unto ja Martti olivat aluksi rengin töissä
Janholassa. Unto-eno kävi ennen sotia
maamieskoulun Suonenjoella ja oli
harjoittelijana Leppävirralla. Käytyään
maanviljelysopiston Kurkijoella hän hakeutui
sodan jälkeen asutusneuvojaksi Nilsiälle. Martti
-eno sai 1934 paikan Niemisjärven sahalla
1900-luvulla mylläreinä ovat toimineet ainakin koneenkäyttäjänä. Sahalaitos oli Herman
vaarini isä, Matti Matinpoika Janhonen ja
Janhosen. Sodan jälkeen hän palasi sahalle ja
hänen poikansa Jaakko, kunnes 1950-luvulla
toimi asettajana kunnes suuntautui
myllytys lopetettiin. Jaakko-vaarimme, syntynyt autokorjaamo alalle. Hän toimi autonasentajana
1889 oli aikaisemmin tehnyt kirvesmiehen töitä Niemisjärvellä, Hankasalmen asemalla ja
sekä valmistanut veneitä ja rekiä. Myös
Lievestuoreella. Hän oli myös Laitisen sahalla
puusepän töitä hän oli tehnyt, joista
ja Hakalan Uunituotteella Lievestuoreella. Hän
erikoisuutena oma sänky joka seisoi 60 cm
oli hyvin monitaitoinen remonttimies.
korkeilla jaloilla. Jaakko avioitui 1911 Hilma
Maria Suurosen kanssa, syntynyt 1892. Heille

Sivu 8
Aino avioitui Lauri Ahosen kanssa 1932. Lauriisämme tuli Jyväskylän maalaiskunnasta
Niemisjärven Mäki-Matin myymälään käytyään
kauppakoulun Jyväskylässä. 1930-luvun lama
teki hänestä kuitenkin työttömän mutta hän sai
töitä Schaumannin metsäosastolta ensin
mittamiehenä ja sitten työnjohtajana. Heille
syntyi 4 lasta, Raili 1932, Raimo 1933, minä
Pekka 1935 ja Erkki 1936. Asuntona meillä oli
tupa ja pieni kamari. Lisäksi Martti-eno rakensi
kamarin vintille pienen makuuhuoneen
itselleen.
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jokirannassa. Sitten pellavat loukutettiin,
lihdattiin, karstattiin ja kehrättiin langoiksi.
Äidillä oli melkein joka vuosi tuvassa
kangaspuut, joilla kudottiin mattoja, verhoja ja
vaatekankaitakin. Äiti ompeli kankaista lapsille
vaatteita. Erityisen mieleiset olivat talvella
tallukat, jotka tehtiin tikkaamalla vanhoista
vaatteista jalkineen päälliset. Pohjat leikattiin
vanhoista töppösen varsista. Ne olivat talvella
lämpöiset ja kevyet. Koulusta jaettiin joskus
kengän ostolupia joilla sai ostaa ihan oikeat
kengät.

Isä oli usein päiväkaupalla pitäjillä
puunhankintatehtävissä joten äidille jäi suuri
vastuu kotitöistä. Hän teki mittavan työn
1950-luvulta. Rakennukset oli tehty
huolehtimalla neljän aikuisen ja neljän lapsen
erikokoisista hirsikehikoista, joita oli
ruoan laitosta ja pyykinpesusta sekä
täydennetty lautarakenteilla. Osa rakennuksista karjanhoidosta. Pyykit huuhdeltiin talvellakin
oli täysin lautarakenteisia.
jääkylmässä jokivedessä saunalaiturilta käsin.
Lehmistä saimme maidon ja voin sekä
kesäsiasta jouluksi kinkun. Sian suolista
keitettiin saippuaa. Ns. liha-aitassa oli talven
varalle saavillinen suolattua sianlihaa ja toinen
survottua puolukkaa. Lisäksi oli suolattua
lahnaa. Ruokahuolto oli siten hyvä pulaaikanakin. Sota-aikana kotona olevat aikuiset
hakkasivat halkoja. Koululaiset keräsivät rautaja lasiromua sekä pihkaa. Halkoja pilkottiin
pilkkeiksi autojen häkäpönttöihin. Nämä olivat
ns. kotirintamatöitä
Pihapiiri käsitti kaikkiaan 11 rakennusta sekä
turbiinikammmion, asemapiirros on

Myllyrakennus, jonka seinustalla on sähköpylväät,
taustalla tupa ja edessä sirkkelikatos.

Ruokahuoltoa varten meillä oli muutama
hehtaari peltoa heinällä kahden – kolmen
lehmän ruokintaan, perunapelto ja kasvimaa.
Kesäisin lehmät laidunsivat lähimetsässä.
Laidun , heinä- ja perunapellot olivat Janholan
maita. Lisäksi oli pieni tilkku pellavalle.
Pellavan korjuun jälkeen niitä liotettiin

Jokakeväinen tapahtuma Janholanjoella oli
tukinuitto. Uittomiehet ilmoittivat vaarillemme,
joka oli ahkera kalastaja, että verkot ja katiskat
piti nostaa Niemisjärvestä. Tukkilauttojen
kelaus Pukkilansalmesta Janholanjoelle alkoi.
Uiton alkaessa Janholanjoessa, ensin otvitettiin
joen kivikoisemmat ja mutkaisemmat kohdat
vetämällä tukkeja osittain rannalle ohjaamaan
tukkien kulkua joessa. Myllyllä joessa oli pato
veden varastoimiseksi. Padolta johti vesiränni
turbiinikammioon ja toista ränniä myöten
laskettiin tukit alavirtaan. Sunnuntai oli
uittotöissä vapaapäivä, mutta arkisin tehtiin
töitä aamukuudesta iltakuuteen.
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Tukit uitettiin Janholanjokea pitkin PieniKaihlanen- järveen ja muodostettiin lautoiksi,
jotka edelleen keluveneillä vinssattiin
Niemenjoelle. Erikoisuuksina uitoista muistuu
mieleen “hame-Ville”, joka käytti hametta ja
“tupakka-Kalle”, joka aina pelotteli meitä
pikkupoikia. Joskus uitossa oli mukana myös
varusmiehiä.
Kevättalvisin talolliset ja tulevat rakentajat toivat
tukkeja sahattaviksi ja varastoivat ne joen taakse kasoihin. Sahauskauden
alkaessa keväämmällä tukit pyöritettiin tukkien
uittorännin yli koolinkeja pitkin sirkkelisahalle
sahattaviksi. Myös pärehöylä oli usein keväisin
käytössä, katot tehtiin useimmiten päreistä. Kesäisin
pulikoimme paljon joessa. Usein kävimme myös
Niemisjärvessä olevassa Kellarkallion rannassa
uimassa. Siellä oli hieno hiekkaranta. Vesi ja
aurinko saivat aikaan ns. variksensaappaat. Se
tarkoitti sitä että jalkaterien iho halkeili ja niitä
kirveli ihan riittävästi. Isä ajoi aina kesäksi poikien
päät puliksi. Vaatetuksena oli yleensä vain
pikkuhousut. Joessa oli runsaasti kalaa sekä rapuja.
Pojat koettivat keksiä keinoja kalojen
pyydystämiseksi. Rapuja otettiin jopa pelkin käsin.
Juhannuksena laitettiin koivut tuvan rapun pieleen
ja haavan lehtiä tuvan lattialle. Kesäisin me lapset
nukuimme aitassa tai tuvan vintillä.
Heinäkuulla sitten joku aamu herättyämme
huomasimme, että pihasta oli heinä niitetty. Siitä
alkoi heinänteko. Halttulasta oli tullut Albin
Kyröläinen joka oli mestarina heinätöissä. Me
lapset olimme mukana heinä- ja perunapellolla
voimiemme mukaan. Joskus myös Janholassa tai
Hyyrysessä perunan nostossa. Vaarin kalakaverina
olimme soutumiehenä. Vaarilla oli pyydykset
enimmäkseen hauen ja lahnan kutuaikoina
Niemisjärvessä ja vene Hyyrysen rannassa. Joskus
lahnoja saattoi saada kymmenittäin kerralla. Vaarin
suurin herkku oli lahnan päistä keitetty kalakeitto.
Kesäaikaan lasten herkkua oli talkkunavelli.
Kokkelipiimä tai viili sekä talkkunajauho, niistä se
tehtiin ja sen osasivat lapsetkin. Koulumatka oli
noin kolme kilometriä jonka kuljimme jalan,
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talvella usein hiihtäen. Joskus sydäntalvella jäimme
koululla hämäriin luokkiin, kun vaari alkoi
jauhatuksen myllyssä. Jauhatus vei turbiinin tehot ja
generaattori piti pysäyttää.
Lähin naapuri meillä oli Myllyahon torppa,
muutaman sadan metrin päässä. Siinä asuivat
Riikka ja Hermanni Kihlström pojanpoikiensa
Taunon ja Jaakon kanssa. He muuttivat torppaan
kun Eino ja Ida Janhonen olivat muuttaneet siitä
perheineen Lievestuoreelle. Tauno ja Jaakko olivat
meidän lasten ikäluokkaa, joten heidän kanssaan
touhuttiin lähes päivittäin. Koulumatkakin oli
yhteinen. Hermanni oli Janholassa rengin töissä,
myöhemmin postinkantajana.
Muut lähimmät naapurit olivat Janhola ja
Hyyrynen, joissa isäntinä olivat veljekset Uuno
Janholassa ja Viljo Hyyrysessä. Matkaa taloihin oli
n. 1 kilometri, tosin eri suuntiin.
Myllyahossa ei ollut saunaa joten Kihlsrömit tulivat
aina lauantaisin meille saunomaan.
Hyyrysessä oli renkinä Otto Liukkonen joka tuli
usein sunnuntaisin meille tarinoimaan.
Jossain vaiheessa joen pato myllyllä uusittiin.
Ensin joki padottiin yläjuoksulla jokisuusta. Sitten
tehtiin vielä työpato patoaltaaseen myllyllä. Näin
päästiin rakentamaan uutta patoa sekä rännit
turbiinikammiolle ja toinen uittoa varten. Mestarina
työssä oli August Puro, jolle soitimme gramofonilla
levyä Onnellinen August. 2000-luvulle tultaessa
kaikki rakennukset oli purettu pois. Paikalla on vain
turbiinin ja generaattorin sekä sähkön kytkentä- ja
ohjauslaitteiden vaatimat rakenteet. Sähkö syötetään
nykyisin valtakunnan verkkoon.
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Pekka Ahonen
Jyväskylä
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry

Toimintakertomus
vuodelta 2009
Hallituksen jäsenet
Yleistä

Pöyhönen Pentti

Janhonen Risto
Kertomusvuonna järjestettiin sukuseuran
varapuheenjohtaja
varsinainen sukukokous 6.-7.6. Hankasalmella.
Tilaisuuden ohjelmassa oli esitelmiä,
Kaija Skog
musiikkia, esiteltiin ja jaettiin seura 20Janhonen Tapio
vuotishistoriikki ja ennen kaikkea käytiin
vapaata keskustelua.
Janhonen Leena
Sukuseuran jäsenmäärä on vakiintunut hiukan
Janhunen Matti-Pekka
yli 200 henkilöön.
Janhunen Soile
Seuran talous on kunnossa.
Kivelä Tiina
Kokoustoiminta
21.03.2009: Hallituksen kevätkokouksessa
käsiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus
ja tilinpäätös. Sovittiin seuraavasta
varsinaisesta sukukokouksesta. Käsiteltiin 20vuotishistoriikin tilannekatsaus ja keskusteltiin
sukulehden sisältökysymyksistä.
28.3.-2.4.2009: Hallitus piti
sähköpostikokouksen uusista kunniajäsenistä.

Vesander Mirja

03.10.2009: Hallituksen kokouksessa
käsiteltiin seuran toiminnan
tehostamissuunnitelmista, selvitettiin DNAtutkimusta ja päätettiin seuraavan lehden
sisällöstä.

sihteeri
rahastonhoitaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Tiedotus
Kertomusvuoden aikana ilmestyivät
jäsenlehden numerot 40 ja 41.
Sukuseuran kotisivuille on lisätty ajankohtaista
tietoa ja poistettu vanhoja tietoja. Kotisivuilla
on vierailtu vuoden aikana tasaiseen tahtiin.

06.-07.06.2009: Sukuseuran varsinainen
sukukokous pidettiin Hankasalmella.
Hallitus
Sukukokous hyväksyi edellisen
toimintakauden tilit ja valitsi uuden
hallituksen. Päiviin osallistui noin 50 henkilöä.
07.06.2009: Uusi hallitus piti
järjestäytymiskokouksen.

puheenjohtaja
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LINKKEJÄ SUKUTUKIJAN AVUKSI
http://www.arkisto.fi/fi/aineistot/
Tietokannat ja hakemistot arkistolaitoksen
aineistoista. Arkistolaitos muodostuu
kansallisarkistosta ja sen alaisesta seitsemästä
maakunta-arkistosta.

http://www.migrationinstitute.fi/sinst/
tietokannat.php
Siirtolaisinstituutin hakutietokannat.

http://www.ellisisland.org/default.asp
http://www.genealogia.fi/

Ellis Islandin kautta Yhdysvaltoihin saapuneiden
siirtolaisten hakutietokanta englanniksi.

http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi
Suomen Sukututkimusseuran sivut ja
historiakirjojen hakutietokanta.

http://www.familysearch.org/eng/default.asp
Mormonikirkon sukututkimus sivut englanniksi.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm
Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen sivut.
Sisältää mm. digitoituja kirkonkirjoja.

http://digi.lib.helsinki.fi/index.html
Kansalliskirjaston digitoitu aineisto.

http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/
Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852 sisältää yli 18 000
ylioppilaan tiedot. Tarkistettua matrikkelia varten
on tutkittu systemaattisesti yliopiston
arkistoaineistoa, kirkonkirjoja ja 1900-luvulla
julkaistua sukututkimustietoa.

http://www.vanhakartta.fi/
Heikki Rantatuvan historiallisten karttojen portaali

Soile Janhunen
Nurmes

http://www.sukujutut.fi/
Apuja sukututkijalle
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Kirjoituskilpailu
Hallitus on kokouksessaan 23.3.2010
päättänyt julkistaa kirjoituskilpailun
seuramme jäsenille ja heidän
lähipiireilleen. Varsinkin nuoria toivotaan
mukaan. Vanhemmat jäsenet, aktivoikaa
nuorisoa esimerkiksi kirjoittamalla itsekin.
Vanhemmat jäsenet, muistakaa, että
kirjoitettu tarina säilyy jälkipolvillekin.
Kirjoituksen raamit:

Kirjoitukset toimitetaan hallituksen
puheenjohtajalle mieluimmin sähköisessä
muodossa tai sitten postin välityksellä
31.12.2010 mennessä. Hallitus päättää
kirjoitusten palkitsemisesta (pieniä
rahapalkintoja) ja kirjoittajan luvalla niitä
voidaan julkaista lehdessämme. Muistakaa
lähettää yhteystietonne kirjoituksen
mukana.



aiheen pitää liittyä Janhus/Janhossukuun



sisältö voi olla muistelmia, huumoria, SITTEN VAAN
tositapahtumia, perhejuttuja, jne
KIRJOITTAMAAN !!!!!!!



kirjoituksen pituutta ei rajoiteta



iän mukaiset sarjat määrittelee
hallitus, kun kirjoitukset ovat
valmiina

Hallitus

Kuva vuoden 2009 sukukokouksesta
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Kuvia vuoden 2009 sukukokouksesta
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry
Hallituksen kevätkokous

Hallituksen jäsenten yhteystiedot

Hallituksen kevätkokouksessa päätettiin aloittaa
DNA-kartoitus sukuseuran jäse-nistä.
Alkuvaiheessa testataan 11 henki-löä ja seura
maksaa kustannukset. Näin saadaan lisätietoa
sukumme historiasta. Lisäksi käsiteltiin
toimintakertomus, tilin-päätös ja
kesätapaaminen.

¤ Pentti Pöyhönen, puheenjohtaja
Simolankatu 44, 33270 TAMPERE
Puhelin: 0400-634 767
Sposti: pentti.poyhonen@elisanet.fi

Apuraha

¤ Kaija Skog, sihteeri
Koronakuja 4 A 8, 02210 ESPOO
Puhelin: (09) 888 1388, 050-365 3836
Sposti: kaijasko@velho.com

Sukuseuran hallitus on päättänyt myön-tää
apurahoja sukututkimuksiin. 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 on10
euroa.
Osoite on tärkeä: Jos osoitteesi on muuttunut
tai virheellinen, ilmoita siitä rahastonhoitajalle.
Jos muutat, muista ilmoittaa siitä myös
sukuseuralle.

Sukuseuran kotisivut

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

¤ Tapio Janhonen, rahastonhoitaja
Hyyrysentie 65, 41490 NIEMISJÄRVI
Puhelin: 040-865 1759
Sposti: at.janhonen@luukku.com
¤ Leena Janhonen, jäsen
Lampelantie 9, 41490 NIEMISJÄRVI
Puhelin: 050-324 6113
Sposti: leena.janhonen@hankasalmelainen.com
¤ Matti-Pekka Janhunen, jäsen
Mällinkatu 23, 48600 KOTKA
Puhelin: (05) 264 778, 040-761 6588
Sposti: matti-pekka.janhunen@plusterveys.fi
¤ Soile Janhunen, jäsen
Tervapurontie 2, 75500 NURMES
Puhelin: (013) 432 084
Sposti: soile.janhunen@oyk.fi
¤ Mirja Vesander, jäsen
Keihäsmiehenkatu 4 C 27, 40630 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 044- 510 4224
Sposti: mirja.vesander@kolumbus.fi

Sukuseuran kotisivujen osoite on:
www.janhunen-janhonen.com
Sukulehdet ovat myös luettavissa
kotisivuillamme.

Julkaisija: Janhusten ja Janhosten sukuseura ry
Toimituskunta: Pentti Pöyhönen (päätoimittaja) ja Risto
Janhonen
Lehdelle tarkoitettu materiaali lähetetään toimituk-sen
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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