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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Sukuseuramme hallitus on
tehnyt jälleen yhden lisäaskeleen seuramme toiminnan
nykyaikaistamiseksi, olemme
liittyneet omalla osoitteellamme yhteisöpalvelu Facebookiin. Käytössä olevat yhteysmuodot ovat nyt henkilökohtainen tapaaminen, puhelin,
posti, sähköposti, internetin
kotisivut, Facebook ja tietenkin tämä lehti. Siinä pitäisi olla
valinnan varaa kaikille ikään ja
sukupuoleen katsomatta molemminpuoliseen viestintään.
Sukuseurallamme ovat nyt laaja valikoima yhteydenottomahdollisuuksia käytössä. Eli
siitä ei pitäisi olla kiinni toimintaamme parantavat ideat.
Hallitus odottaa malttamattomana, mitä tuleman pitää.
Elokuinen Kotka toivotti sukuseuralaiset lämpimästi tervetulleeksi
kesätapaamiseen. Kaupunki on
täynnä mahtavia nähtävyyksiä, jotka
aurinkoisen sään sattuessa vielä entisestään korostuvat. Kannattaa
tutustua Risto Janhosen laatimaan
raporttiin tilaisuudesta ja ihmetellä
sen jälkeen, että miksi en viitsinyt
lähteä mukaan. Pyrimme valitsemaan kesätapahtumien kohteet sellaisiksi, että mahdollisimman moni
pystyy niitä henkisesti hyödyntämään.
DNA-tutkimuksemme etenee hyvää vauhtia, tuloksia on jo saatu ja
niiden analysointi on nyt asiantuntijoiden käsissä. Muuta tietoa sieltä ei
ole vielä tullut kuin se, että keskiverto Janhunen/Janhonen on löytynyt. Tämä tarkoittanee sitä, että
linkki toistaiseksi vanhimman tun-

netun sukumme edustajan, Paavo
Janhusen, ja nykypolven välillä on
olemassa. Todella mielenkiintoisia
ovat nämä nykyiset tieteen tuomat
mahdollisuudet sukututkimuksessakin. Ensi kesänä tiedetään enemmän, on projektin vetäjä Lauri Koskinen luvannut.
Olen saanut pari kolme yhteydenottoa henkilöiltä, jotka tutkivat sukunsa vaiheita ja ovat siinä törmänneet Janhus/Janhos-nimisiin esivanhempiin. Sukukirjamme perusteella
olen pystynyt löytämään paljon lisätietoa esitettyihin kysymyksiin ja
auttamaan täten heidän tutkimustansa eteenpäin. Tuntuu siltä, että
sukukirjamme on oiva lähdeteos
myös muita sukuja tutkiville, joiden
esivanhemmista löytyy naimakauppojen kautta tulleita meidän sukumme jäseniä. Jos tunnette tai
tiedätte vastaavia tapauksia, joissa
joku on törmännyt sukuumme, niin
hallituksen jäsenet auttavat mielellään. Sukukirjoja on saatavissa kirjastoissa ja jos omasta ei löydy, niin
kaukolainauksesta ainakin saa. On
niitä toki vielä myynnissäkin.
Vielä yksi toivomus: Julkaisemaamme kirjoituskilpailuun ei ole tullut
vielä yhtään kirjoitusta. Pankaapas
kynät ja näppäimistöt kirjoittamaan,
kun palkintojakin on luvattu.
Selviydytään yhdessä alkaneesta
pimeästä ajasta ja nautitaan talvesta.

Pentti Pöyhönen
Puheenjohtaja
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1920 - LUVUN KULKUNEUVOJA
Isäni Odi Albin Janhunen harrasti valokuvausta. Hänen otoksissaan on kuvattu joitakin 1920-luvun kulkuneuvoja.
Kangasalan Mobilia on antanut minulle
tietoja kulkuneuvoista kuvien perusteella. Osa tiedoista on oletusta, koska
kuvista ei kaikkea voi varmentaa.

HENKILÖAUTO
Isäni autosta löytyi muutama kuva. Tässä hän
ajelee Sortavalan Niemiskosken paperitehtaan liepeillä, ehkä matkalla työpaikalleen.
Auto on Ford malli A, jota valmistettiin
USA:ssa vuosina 1927-1932. Isäni oli ostanut
auton 30-luvun alussa. Se rekisteröitiin Viipurissa ja rekisterinumero oli V-1104. Autojen
rekisteröinti oli tullut pakolliseksi vuonna
1922. Tätä mallia oli Suomessa 2000 kappaletta. Koska kaikkineen Suomen autokanta oli
noin 30 000, niin auton omistajuus tuohon
aikaan oli harvinaista. Auton sisustusmateriaalina oli penkeissä nahka ja muuten peltiä ja
puuta. Tässä autossa oli lisävarusteena ikkunaverhot.

Ajokortti tuli pakolliseksi Suomessa vuosina
1922-1923, joka perustui kansainvälisen
”Pariisin sopimuksen” ratifiointiin. Ajokokeen
otti vastaan nimismies. Ajokoulutus saatiin
vielä melko vaihtelevin menetelmin. Nykyisen
kaltainen Autokouluverkko alkoi jo 1930luvulla vakiinnuttaa asemansa.
Tämän auton
huippunopeus
oli 70-80 km/h.
Tuon aikakauden matkanopeudet olivat
kuitenkin paljon
alle tuon eli 4060 km/h. Polttoaineena oli bensiini.
Minun lapsuudessani 40-luvulla autoa ei enää
ollut. Ilmeisesti se luovutettiin armeijalle talvi- ja jatkosodan aikana. Äitini totesi kerran,
että hän rakastui autoon ennen isääni. Näin
isäni sai toiseksi vaimokseen itseään 25 vuotta nuoremman iloisen karjalaisneidon.

LINJA-AUTO
28.8.1927 setäni on ikuistettu matkalle lähdön hetkellä linja-auton viereen. Sen alusta
on Chevrolet, ilmeisesti malli Superior XB.
Tunnistus tehtiin nokan, lamppujen, jäähdyttäjäsäleikön ja puupinnapyörien perusteella.
Chevrolet- alustat olivat 1920-1930-luvulla
yleisiä.
Suomen linja-autoista 1927 oli 30 % eli noin
400 kappaletta oli Chevrolettejä. Se oli
”kevytlinja-auto” eli halpa, aika hento ja heikko, mutta sopi huonoille ja pehmeille hiekkateille.
Kori on Suomessa valmistettu. Korimalli on
Aika uusi, koska ovi näyttää 60 senttiä leve-

Caption describing
picture or graphic.

ältä. Se leveys tuli määräyksiin 1926. Linjaautoksi määriteltiin sellainen auto, jossa on
vähintään 7 paikkaa kuljettajan lisäksi, ilmarenkaat.

Sivu 4

Jäsenlehti 43

Takapenkki sai olla yhtenäinen. Sellainen on kuvan linjurissa, koska siinä on erillinen ”kupeeovi”, jossa lukee SISÄÄN. Tämän bussin kori on
10- tai 12-paikkainen. Takana oli
penkki neljälle henkilölle, muualla
kaksi penkkiriviä. Ulkonäöstä päätellen valmistaja on joko Tampereen
tai Helsingin koritehdas.

Kuljettajan piti olla yli 18 vuoden
ikäinen, raitis, luotettava ja noudattaa säännöllisiä elämäntapoja. Lisäksi
piti suorittaa ajokoe ja suullinen koe,
jossa hän osoitti omaavansa
”täydelliset tiedot” ajoneuvon rakenteesta ja liikennemääräyksistä.
Ammattiajokorttiin vaadittiin lisäksi
kolmen kuukauden harjoittelu tai
autokorjaamotyö.

Sisustukseen kuuluu kuljettajan nahkajakkara. Se on perinne hevosajoneuvon kuskinjakkarasta. Matkustajapenkit olivat tosi kapeita vain 40
cm, päällys nahkaa, meriheinällä topattuja kuten hyvät huonekalut. Ikkunalasit olivat luultavasti fasettihiottuja, pokat ja taiteovi koivusta tai
tammesta. Autossa oli sisävalot. Kori itsessään oli peltikori, joka oli rakennettu puukehikon päälle.

Martti Piltz Kangasalan Automuseosta kertoo, että näitä 1920- luvun
linja-autoja on säilynyt hyvin vähän.
Hän muistaa vain yhden aidon kappaleen ja 5-6 entisöityä. Palveltuaan
henkilöliikenteessä kori alustoineen
päätyi ilman moottoria esimerkiksi
työmaakopiksi, sirkusvaunuksi. Maahan nostettuina kori löysi paikkansa
saunana, kesä- ja leikkimökkinä jopa
kanakoppina. Alustaa on käytetty
takapäästään traktorin perävaununa
ja etuakselia hevoskärryissä. Parhaat
yksilöt on voitu muuttaa kuorma- ja
paloautoiksi.

Vuoden 1922 laki määräsi alle 3 tonnin ajoneuvolle nopeudeksi päivällä
25 ja pimeällä 15 kilometriä tunnissa.
Jo siihenkin aikaan nopeusrajoituksia
rikottiin.
Linja-auton kuljettajalla tuli olla asetuksen mukainen ammattiajokortti.

Tällaisen linja-auton hinnalla olisi
siihen aikaan saanut kaksion Helsingistä.

KUORMA-AUTO
Tämä Chevrolet(XB) kuorma-auto on joutunut kovaan törmäykseen. Etuakselisto on pahasti vääntynyt,
rungonpäät vinksinvonksin jne. Ohjaus on ainakin vaurioitunut. Entisen veroiseksi sitä ei automuseon asiantuntijan mukaan enää ole saanut, mutta kyläsepän avulla ehkä ajokuntoiseksi. Lienevätkö kevätkaljamat yllättäneet, vaikka pyörät näyttävät hyväkuntoisilta ja niissä
on lumiketjut.
Kuorma-auto kolarin jälkeen
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Pyörien puupinnat näyttävät uusilta ja konepelti kiiltää uutuuttaan. Auton lokasuoja on Suomessa tehty ja poikkeuksellisen
tyylikäs viritys, koska se jatkuu
takapyörään asti ja on yhdistettynä astinlautaan. Kun katsoo kuvaa
tarkasti, näkyy nokassa jäähdyttäjän yläreunassa auton merkki:
Chevrolet (XB). Ohjaamokoppi
on suomalainen tehdasvalmisteinen. Lava on kotitekoinen, hennot lavaraudat ovat jonkun sepän
takomat. Kuorma-auto on vuosilta 1926-1927.
Automuseon asiantuntija Martti
Piltz piti kuvaa mielenkiintoisena.
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Hänestä kuva on otettu erittäin
hyvällä optiikalla. Hän arvelee kuvan olevan ammattimiehen työtä.
Isäni Odi Albin Janhunen harrasti
valokuvausta. Joskus hän sai nappikuvia. En tiedä, mikä tarina kuvaan liittyy. Väkeä parveilee auton liepeillä. Takana talon piipun
kohdalla, osittain auton takana
seisoo mies kädet selän takana.
Ehkä hän on nimismies, poliisi tai
muu arvokas henkilö. Ollaanko
käräjätalon pihalla? Millaiset sakot
kuljettaja sai?

Kuorma-auto

TRAKTORI
Tässä huippuhyvässä työkuvassa
huristelee uusi peli: Fordson Model F Tractor. Se on tehtaan perusvarustuksessa, mutta siinä on
levikepyörät. Perässä laahaa lautasäes, joka auran lisäksi oli tyypillinen peltotyökone. Fordson oli
Suomessa ensimmäinen yleistraktori. Kuvan traktori on luultavimmin 1920 vuosimallia. Ensimmäiset
traktorit tuotiin USA:sta. 1919-20
tuotiin Suomeen 75 kappaleen
erissä. Fordson F oli hinnaltaan
halvimpia traktoreita. Jos vertaa
sen aikaista ruiskilon hintaa traktorin hankintahintaa, traktori
maksoi saman kuin 20 000 kiloa
ruista. Sillä ajeltiin suurilla tiloilla.
Kaupungit, TVH ja teollisuus käyttivät sitä työkoneiden voimanlähteinä kuten tiehöylissä, murskaa-

moissa jne.
Kuvassa traktoria ohjailee setäni
Bernhard Janhunen. Missä ja kenen pelloilla, en tiedä.
Sinikka Koskinen
Saarijärvi

Traktori

Fordson oli
Suomessa
ensimmäinen
yleistraktori.
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KESÄTAPAAMINEN KOTKASSA
Helteisenä lauantaipäivänä 7.
elokuuta kokoontui 23 sukuseuramme aktiivista jäsentä Kotkaan järjestettyyn kesätapaamiseen. Tutustumiskohteina olivat risteily Kotkansaaren ympäri, Maretarium, Sapokan kasvitieteellinen vesipuisto ja Langinkosken keisarillinen kalastusmaja.

Kotka on
merellinen
kaupunki ja
vallitseva lähes
tyyni helteinen
sää on paras
mahdollinen
meriretkeä
varten.

Sukuseuran jäsenet kokoontuivat
Sapokanlahden rannalle kello 11.45
Maretariumin terassille. Kaikkien
saavuttua paikalle siirryttiin sisätiloihin Cafe Kristinaan lounaalle.
Sukuseuran puheenjohtaja Pentti
Pöyhönen toivotti osanottajat tervetulleiksi. Pentti kertoi meneillään
olevan DNA-kartoituksen ensimmäisistä tuloksista. Janhusten/Janhosten
ja Nyyssösten perimät ovat hämmästyttävän lähellä toisiaan, mikä
viittaa yhteiseen esi-isään. Lea ja
Matti-Pekka Janhunen paikallistuntemusta omaavina olivat rakentaneet
päivän ohjelmakokonaisuuden. Matti
-Pekka kertoi, että mitä oli odotettavissa. Kotka on merellinen kaupunki ja vallitseva lähes tyyni helteinen sää on paras mahdollinen meriretkeä varten. Lounaan jälkeen kaikki suuntasivat läheiseen satamaan
risteilyalus Viklaan.
Risteily kesti pari tuntia alkaen kello
13. Laivan kapteeni kertoili reitin
yksityiskohtia koko matkan ajan pitkän kokemuksen ja laajan tietomäärän tuomalla varmuudella historiasta

ja nykypäivästä. Reitin varrella ohitettiin Tiutisen saari, Hietasen kulttuurisatama vanhoine museolaivoineen ja laitteineen, Hovinsaari, Kivisalmen sillat, Sunilan tehdas, Keisarin satama, Mussalon satama kontteineen ja Kukouri - Fort Slavan historiallinen linnoitussaari 1790luvulta. Ruotsinsalmen taisteluun
osallistui kymmeniä tuhansia merimiehiä, joista taistelussa kuoli tuhansia, osin uimataidon puutteen vuoksi. ”Tää risteily oli ihana”, kuului eräs
kommentti laivan lipuessa satamaan.
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Tässä vaiheessa päivää olikin päiväkahvit jo
paikallaan Cafe Kristinassa. Kahvin yhteydessä oli mahdollisuus vapaaseen seurusteluun ja
suvun muiden jäsenien tapaamiseen. Kahvin
jälkeen oli aikaa yhteensä reilu tunti tutustua
Maretariumiin ja Sapokan kasvitieteelliseen
vesipuistoon. Maretarium on retki kotimaisten kalojen valtakuntaan. Maretariumissa on
eläviä kaloja, havaintotauluja ja muutama täytetty eläin. Suuria kala-akvaarioita on kahdessa kerroksessa. Suomen eri osien kalalajit on
ryhmitelty omiin altaisiinsa. Altaista löytyy
yhteensä noin 50 kalalajia. On siinä melkomoinen kalojen tuntija, jos tuntee edes puolet lajeista.

Sapokan kasvitieteellinen vesipuisto sijoittuu
kapenevan Sapokan lahden ja erillisen vesipuistoaltaan rannoille. Vesipuiston kasvi- ja
kukkaistutuksia on lähes kilometrin matkalla
pitkin rantoja. Kasvi-istukset ovat hyvin suunniteltu ympäristöön sopiviksi ja ovat todella
kauniita. Kasvit on merkitty kyltein tunnistamisen helpottamiseksi. Vesipuistoaltaan vieressä on jyrkkä kallio, jonka pintaa pitkin virtaa pieni vesiputous.
Korkean kallion päälle johtaa portaat. Kallion päällä on kivinäyttely. Näyttelyssä on esillä
kymmeniä erilaisia kivipaaseja. Kivinäytteiden
nimilapuissa kerrotaan kiven nimi ja pääasiallinen esiintymispaikka.
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Matkan viimeinen kohde oli muutaman kilometrin päässä Sapokalta
oleva Langinkosken luonnonkaunis
maisema, jossa sijaitsee keisarillinen
kalamaja. Langinkoski sijaitsee Kymijoen läntisessä päähaarassa. Saimme
kuulla kalamajan historiasta asiaan
perehtyneen ja rooliasuun pukeutuneen oppaan esityksenä. Kalamaja
on vihitty vuonna 1889. Keisari
Aleksanteri III piti paikasta ja kävi
Langinkoskella 9 kertaa. Kalamajan
pihapiiri koostuu useasta pienemmästä rakennuksesta ja suuresta 2kerroksisesta kalamajarakennuksesta. Keisarin ammattikalastajilla oli
omat tuvat. Pihapiirissä on myös pieni ortodoksinen rukoushuone. Jutun
mukaan Aleksanteri III oli juuri kalastamassa, kun lähetti riensi paikalle
mukanaan tärkeä viesti koskien Euroopan asioita. Keisari totesi: ”Kun

keisari kalastaa, niin Eurooppa saa
odottaa”. Paikka on vilkas turistikohde. Juuri 7. elokuuta paikalla vieraili kesän 10 000. matkailija.
Aikataulun mukaan kuuden maissa
moni saattoi todeta ryhmäkuvaa
otettaessa, että tutustumiskohteet
oli loistavasti valittu ja päivä oli sujunut erinomaisesti kauniin sään suosiessa. Kukin sukuseuran jäsen saattoi
hyvin mielin suunnata kohti kotia
puheenjohtajan turvallisen kotimatkan toivotusten saattelemana.
Risto Janhonen
Kirkkonummi
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OHJEET FACEBOOK KÄYTTÖÖN
Facebook on yhteisöpalvelu, joka on
tarkoitettu yhteydenpitoon ystävien
kanssa. Voit olla heihin yhteydessä yksityisesti joko Facebookin viestipalvelun kautta tai chattaamalla heille silloin, kun he ovat samaan aikaan Facebookissa. Facebookissa voit kertoa
kuulumisia, jakaa mielenkiintoisia linkkejä, videoita ja valokuvia ystävillesi.
Facebookiin liittyminen on helppoa. Tarvitset sähköpostiosoitteen. Heti etusivulla voit
rekisteröityä palveluun. Rekisteröidyttyäsi
saat profiilin, joka koostuu omista tiedoistasi. Rekisteröityminen on helppoa: Siirry Internet-selaimella
osoitteeseen
www.facebook.com. Mikäli sivu avautuu englanniksi, voit muuttaa kielen valitsemalla sivun vasemmasta alalaidasta Suomi.
Kirjoita tyhjiin kenttiin seuraavat tiedot itsestäsi:
Etunimesi, Sukunimesi ja sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiosoite sinulla täytyy
olla jo valmiina (esimerkiksi @gmail,
@hotmail). Antamaasi sähköpostiosoitteeseen tulee jatkossa kaikki
Facebookin kautta saamasi viestit.
Anna salasana (Uusi salasana). Salasanan
tulee olla vähintään 6 merkkiä pitkä,
siinä voi olla kirjaimia ja numeroita.
Älä hukkaa salasanaasi. Sähköpostiosoitteen ja salasanan avulla pääset
jatkossa kirjautumaan sisään Facebook profiiliisi.
Valitse alasvetovalikosta
(Minä olen).

sukupuolesi

Valitse alasvetovalikoista syntymäaikasi
päivä, kuukausi ja vuosi.

Painettuasi Rekisteröidy nappia, pääset
aloittamaan profiilin luomisen lisäämällä
kuvan ja perustiedot itsestäsi. Voit muokata profiiliasi ja asetuksiasi myöhemmin
käytön aikana. Facebook-profiiliin kannattaa laittaa sellainen kuva, josta sinut tunnistaa. Tämä helpottaa ystäviäsi löytämään sinut. Profiiliin ei tarvitse laittaa
mitään muita tietoja kuin ne, mitkä haluat. Palveluun ei kannata laittaa kuin sellaista tekstiä tai valokuvia, joiden leviäminen muidenkin kuin aivan läheisimpien
ihmisten tietoon ei haittaa. Palvelun yksityisyysasetuksien avulla säätelet, mitä tietoja sinusta näkyy kenellekin. Kannattaa
määritellä lähes kaikki tiedot sellaisiksi,
että vain ystävät näkevät ne. Muista kirjautua ulos profiilistasi, jos olet vieraalla
koneella.
Mistä

saan

ystäviä

Facebookiin?

Voit etsiä ystäviäsi selailemalla esimerkiksi muiden ystäviesi ystävälistoja tai käyttämällä Haku-toimintoa. Ystävä lisätään
lähettämällä hänelle pyyntö tulla ystäväksi. Vastapuoli voi sitten hyväksyä tai hylätä pyyntösi. Sinun ei tarvitse hyväksyä
kaikkia ystäväpyyntöjä. Ei pidä myöskään
loukkaantua, jos joku ei halua hyväksyä
sinua ystäväksesi. Voit myös ”tykätä” ja
seurata muitakin kuin ihmisiä. Esimerkiksi
Janhusten ja Janhosten sukuseuran kuulumisia voit seurata ja kommentoida Facebookissa.
Sukuseuran sivujen osoite on tämän lehden sivulla 11. Se on pitkä, mutta kun
saamme 25 jäsentä, niin osoitetta voidaan
muuttaa inhimillisemmäksi.
Tiina Kivelä
Jyväskylä
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UUSI TOHTORI
Hille Janhonen-Abruquah väitteli
26.3.2010 tohtoriksi Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteiden laitoksella. Tutkimustyön nimenä oli:
Gone with the Wind? Immigrant
Women and Transnational Everyday
Life in Finland.
Hille JanhonenAbruquah

Lisääntyneen muuttoliikkeen – taloudellisten syiden, luonnon katastrofien ja sotien – seurauksena ihmiset muuttavat uusiin, lähtömaistaan suuresti eroaviin kulttuureihin.
Miten he selviytyvät niin perinteen

säilyttämisen vaatimuksista kuin
haasteista arjessaan? Tutkimus kohdistuu maahanmuuttajanaisiin, jotka
elävät transnationaalisissa perheissä
toimien ja kommunikoiden kansallisvaltioiden rajojen yli lähes päivittäin.
Paikalla väitöstilaisuudessa oli useita
sukuseuramme jäseniä. Onnittelemme uutta tohtoria.
Pentti Pöyhönen
Tampere

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:
aiheen pitää liittyä Janhus/Janhos-sukuun
sisältö voi olla muistelmia, huumoria, tositapahtumia, perhejuttuja, jne
kirjoituksen pituutta ei rajoiteta
iän mukaiset sarjat määrittelee hallitus, kun kirjoitukset ovat
valmiina
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.
SITTEN VAAN KIRJOITTAMAAN !!!!!!!
Hallitus

Jäsenlehti 43
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA RY
Hallituksen syyskokous
Hallituksen syyskokouksessa päätettiin perustaa sukuseuran osoite facebookiin. Todettiin DNA-tutkimuksen edenneen suotuisasti ja että kesätapaaminen sujui auringonpaisteessa.

Apuraha
Sukuseuran hallitus on päättänyt myöntää
apurahoja sukututkimuksiin. Hallitukselle
osoitetut perustellut hakemukset voi lähettää puheenjohtajan osoitteeseen.
Hallitus

Jäsenmaksu
Tämän lehden välissä on vielä vuoden 2010
jäsenmaksun pankkisiirtolomake niille, jotka
ovat unohtaneet maksaa sen keväällä. Epäselvissä tapauksissa ota yhteys rahastonhoitaja Tapio Janhoseen. Jäsenmaksu on 10 euroa.
Osoite on tärkeä: Jos osoitteesi on muuttunut tai virheellinen, ilmoita siitä rahastonhoitajalle. Jos muutat, muista ilmoittaa siitä
myös sukuseuralle.

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

Facebook-osoite
http://www.facebook.com/home.php?#!/
pages/Janhusten-ja-Janhostensukuseura/157446794296069

Hallituksen jäsenten yhteystiedot
¤ Pentti Pöyhönen, puheenjohtaja
Simolankatu 44, 33270 TAMPERE
Puhelin: 0400-634 767
Sposti: pentti.poyhonen@elisanet.fi
¤ Risto Janhonen, varapuheenjohtaja
Nahkurinpiha 26, 02400 KIRKKONUMMI
Puhelin: 040-334 6647
Sposti: risto.janhonen@elisanet.fi
¤ Kaija Skog, sihteeri
Koronakuja 4 A 8, 02210 ESPOO
Puhelin: (09) 888 1388, 050-365 3836
Sposti: kaija.skog@welho.com
¤ 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
¤ Tiina Kivelä, jäsen
Hiekkaharjuntie 1 A, 4660 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 0400-736 842
Sposti: tiina.kivelä@kotiportti.fi
¤ Mirja Vesander, jäsen
Keihäsmiehenkatu 4 C 27, 40630 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 044-510 4224
Sposti: mirja.vesander@kolumbus.fi
Julkaisija: Janhusten ja Janhosten sukuseura ry
Toimituskunta: Pentti Pöyhönen (päätoimittaja) ja
Risto Janhonen
Lehdelle tarkoitettu materiaali lähetetään toimituksen osoitteella: Pentti Pöyhönen, Simolankatu
44, 33270 TAMPERE
Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino, Tampere
Taitto: Nana Abruquah
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