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TERVETULOA SAARIJÄRVELLE
Janhusten ja Janhosten sukuseura ry:n kesätapaaminen pidetään Saarijärvellä lauantaina 2.7.2011 kello 12.00 alkaen. Kokoontumispaikka on Pohjoisen Keski-Suomen
oppimiskeskus (POKE) Tarvaalassa osoitteessa Uuraistentie 240, Saarijärvi.
Ohjelma:
12.00 - 13.00
13.00 - 13.15
13.15 - 13.45
13.45 - 14.15
14.15 - 15.15
15.15 - 15-45
15.45 - 17.30

Lounas
Tervehdyssanat, hallituksen pj Pentti Pöyhönen
POKEn esittely, koulutusjohtaja Pekka Janhonen
Musiikkia
DNA-tutkimus ja keskustelu, Lauri Koskinen
Kahvi
Karaoke, vetäjänä Mirja Vesander

Kelloajat ovat ohjeellisia ja niistä poiketaan, jos tilanne niin vaatii.
Ilmoittautumiset 24.6.2011 mennessä Pentti Pöyhöselle, puhelimitse (0400-634767) tai
postitse tai sähköpostitse, jotka osoitteet löytyvät tämän lehden sivulta 11. Risto Janhonen
(yhteystiedot ovat myös sivulla 11) ottaa ilmoittautumisia vastaan 10. – 18. 6. välisen ajan.
Hallitus
Ajo-ohje:






Jyväskylästä pohjoiseen 4-tietä
38,6 km
Vasempaan tie nro 13 Kokkola Vaasa Saarijärvi
Vasempaan tie nro 6304 Uuraistentie
Uurainen Lannevesi 2,4 km
POKE, Uuraistentie 240, loppumatkalla viitoitus

23,6 km
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kevät keikkuen tulevi, sanotaan vanhassa sananlaskussa. Nykyisin vuodet ja vuodenajat poikkeavat jatkuvasti toisistaan vallitsevien säätilojen
suhteen. Jostakin syystä ennen vanhaan keväät olivat aina samankaltaisia, aurinkoisia ja lämpimiä, vaikka sananlaskun sanoma viittaa aivan
päinvastaiseen. Sukuseuran jäsenille kevät tietää kuitenkin aina uutta jäsenlehteä ja ilmoitusta kesätapaamisen ajankohdasta ja paikasta. Jotain
pysyvää nykymenossakin löytyy, kun osaa tarkkailla oikeita kohteita.
Sukuseuran hallitus on jatkuvasti työskennellyt eri kehittämiskohteiden parissa: Facebook, kotisivut, jäsenlehdet, kirjoituskilpailu, DNA-tutkimus ja tietenkin seuran talous.
Facebookiin on liittynyt yli 25 jäsentä, jolloin uudeksi nimeksemme on saatu
helpommin kirjoitettava osoite, joka löytyy tämän lehden sivulta 11. Kotisivujen ulkonäkö on uudistettu vuoden 2011 alussa, mielestäni Nana on saanut sinne kauniin ja toimivan kokonaisuuden. Kotisivujen keskustelupalstalle tulee
aika ajoin selvityspyyntöjä, jotka kaikki on toistaiseksi pystytty ratkaisemaan.
Keskustelupalsta samoin kuin Facebook ovat tarkoitettu nimenomaan jäsenten
ja muidenkin tietojen vaihtoa varten. Edellisessä lehdessämme olivat myös
ohjeet Facebook käyttöön, että kaikki halukkaat oppisivat sen saloihin.
Aloitamme tässä lehdessämme kaksi uutta sarjaa, joista toisessa esitellään hallituksen jäseniä laaditun kysymyssarjan pohjalta ja toisessa seuramme jäsenet
kertovat omasta työstään vapaamuotoisesti. Ensimmäisenä kysymyksiin vastaa
hallituksen varapuheenjohtaja Risto Janhonen ja lehtialan työstään kertoo Ulla
Janhonen, joka kirjoituksen lopuksi antaa viestikapulan seuraavalle kirjoittajalle.
Hallituksen päättämä kirjoituskilpailu tuotti tasan kaksi tuotetta, jotka julkaistaan tässä lehdessä. Molemmat kirjoitukset palkitaan, koska kumpikin toteuttaa omalla tavallaan perinnetiedon ja tapahtumien muistiinmerkitsemistä. Kirjoituksia voi tulla jatkossakin, vaikka kilpailu on jo päättynyt, päätoimittaja
ottaa niitä kiitollisuudella vastaan.
Kesätapaamisemme on päätetty pitää Saarijärvellä 2.7.2011 kello 12 alkaen.
Paikkana on Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus (POKE) eli entinen Tarvaalan maatalousoppilaitos. Toivottavasti mahdollisimman monelle sopii keskikesän retki, jonka antina ovat DNA-tutkimuksen tulokset, tietoa POKEN
toiminnasta, musiikkia ja lopuksi mahdollisuus toteuttaa itseään karaoken keinoin.
Pentti Pöyhönen
Puheenjohtaja
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JANHUSET/JANHOSET TÖISSÄ
Millaisissa ammateissa Janhuset/Janhoset toimivat? Siitä kerromme
nyt alkavassa sarjassa, jonka aloittaa toimittaja Ulla Janhonen.

LEHTIEN LUMO
Oli kevät 1979. Opiskelin Tampereen yliopistossa sosiaalipsykologiaa ensimmäistä
vuotta. Yhtenä aamuna menin sattumalta professori Pertti Hemanuksen tiedotusopin luennolle. Hän aloitti luennon levittämällä eteemme Helsingin Sanomien etusivun ja alkoi
pohtia, mitä otsikot kertoivat. Tämäpä vasta innostava luento, ajattelin, sillä sitä ennen
olin kuunnellut pitkästyttäviä jorinoita ihmisen kehityksestä. Olinhan jo ehtinyt opiskella lastentarhanopettajaksi, mutta Hemanuksen innoittamana päätin ryhtyä toimittajaksi.Muutaman vuoden kuluttua olin jo rustaamassa otsikoita Helsingin Sanomissa, joka
oli ensimmäinen vakituinen työpaikkani. Hesarissa vierähti 14 vuotta. Nyt uutismaailma
on vaihtunut naistenlehti Annaan. Uutistoimituksessa oli joskus todella kiirettä, mutta
niin on viikkolehdessäkin. Kun yhden lehden saa valmiiksi, uusi jo odottaa. Parin tunnin
hengähdystako on ylellisyyttä.
Työskentelen Annassa toimitussihteerinä, mikä tarkoittaa, että editoin (käsittelen) toimittajien juttuja sekä suunnittelen Annan sisältöä yhdessä toimituspäälliköiden ja päätoimittajan kanssa. Kuulun niin sanottuun deskiin, joka vastaa lehden kokonaisilmeestä.
Joka maanantai deski pitää muutaman tunnin kokouksen ja pohtii, millaisia juttuja tule-
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Tyypillistä päivää ei työssäni ole, mutta seuraava on melko tyypillinen. Istuudun aamulla koneeni ääreen ja hörppään mukista maitokahvia. Ilman sitä en herää. Pian huoneeseeni tulee toimittaja, jonka kanssa mietimme, mistä näkökulmasta hän kirjoittaisi jutun kirjailija AnnaLeena Härkösestä. Mietimme, että teemana voisin olla naisen huono omatunto, sehän naisille
luontaista, mutta täysin turhaa.
Tampereella työskentelevä toimittajamme lähettää sähköpostilla jutun Matka naiseksi -sarjaan.
Juttu on oikein hyvä ja sarja yksi lehden suosituimmista. Sen sijaan free lancerin tekemä juttu
kehitysmaissa työskentelevästä lääkäristä kaipaa niin paljon hiomista, että lähetän sen hänelle
takaisin ja kerron, mistä kohdin juttua pitää muuttaa. Siihen pitää saada enemmän henkilökohtaisuutta ja kuvausta paikasta, jossa lääkäri toimii. Lukijat täytyy viedä lääkärin arkeen.
Saan sähköpostia kirjailija Anja Snellmannilta, joka pahoittelee, ettei ehdikään kirjoittaa 10osaista jatkokertomusta. Apua! Kuka ehtisi kirjoittaa lyhyellä varotusajalla korvaavan jatkokertomuksen. Lähetän viidelle kirjailijalle pyynnön. Kreetta Onkeli ja Kati Tervo pelastavat.
Kollega yläkerrasta, Suomen Kuvalehden toimittaja, soittaa ja pyytää lounaalle. Tapaamme
kuppilassa ja vaihdamme kuulumisia. Kun palaan työpöytäni ääreen, minua odottaa juttu kenraali Gustav Hägglundista, joka on saatu houkuteltua Mies puhuu naisesta -sarjaan. Hägglundin mielipiteet ovat rapsakoita, mutta juttu on aivan liian pitkä. Punakynä heilumaan!
Art Director (AD) huutaa huoneeseensa: kaikki katsomaan kantta. Nyt on ehdolla kaksi vaihtoehtoa. Seitsenhenkinen raatimme tutkii tarkkaan, kumpi vaihtoehdoista on parempi. Kumpi
kansi houkuttelee paremmin ostajia valtavassa lehtitarjonnassa, jossa kilpailu on raadollista.
Tällä kertaa raati ei pääse yhteisymmärrykseen, joten äänestämme. Lopullisen päätöksen tekee
tietenkin päätoimittaja.
Kun käsittelee toisten juttuja, pitää myös itse kirjoittaa ymmärtääkseen toimittajan perustyötä.
Käsittelyn lomassa mietinkin, miten rakentaisin jutun Natascha Kampuschista, jota kävin haastattelemassa Wienissä. Kampuschan on se tyttö, joka kaapattiin kymmenvuotiaana ja joka eli
sieppaajansa vankina kahdeksan vuotta. Hänestä on tehty kirja ja siksi hän antoi haastattelun.
Aihe on vaativa, koska lukija ei voi samastua Kampuschiin. Kirjoittaminen tuntuukin erityisen
vaativalta.
Kello on 16.30. Juuri kun olen lähdössä kotiin, kollega ehdottaa teatteri-iltaa, sillä hänellä on
yksi ylimääräinen lippu. Kun istun katsomassa Kansallisteatterissa Vihan veli -näytelmää, keksin miten rakennan jutun Nataschasta. Aamulla alan kirjoittaa, heti, kun olen juonut mukillisen
maitokahvia...
Kirjoittaja on Hankasalmen Janhosia, isä oli Eino Janhonen (1922-1998). Ulla on syntynyt
22.12. 1955 Halttulan kylässä ja asuu nykyisin Helsingissä. Perheeseen kuuluvat aviomies,
Markus Jokela ja aikuiset lapset Juho Jokela (s.1986) ja Iiris Jokela (s.1988). Perheestä puhuttaessa ei voi unohtaa myöskään maailman suloisinta koiraa, Walesin springerspanielia Allia.
Ulla Janhonen pyytää seuraavaksi sarjaan serkkunsa Hille Janhosen, joka väitteli vuosi sitten
maaliskuussa kotitaloustieteestä Helsingin yliopistossa.
Ulla Janhonen
Helsinki
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SUKUSEURAN HALLITUS / RISTO JANHONEN
Sukuseuran hallituksen jäsenet tulevat eri puolelta Suomea.
Lehden lukijoille hallitus on tuttu takasivulla olevasta yhteystietolistasta, mutta haluamme kertoa heistä hiukan lisää kysymyssarjamme avulla.
Kuka olet?
Olen Risto Janhonen ja olen asunut Kirkkonummella jo 25 vuotta.
Mistä lähdit maailmalle?
Olen syntyisin Halttulan kylältä Hankasalmelta. Oulun opiskelujakson jälkeen aloitin työurani Kouvolassa. Sieltä matka toi Espoon Kivenlahden kautta Kirkkonummelle.

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

Perheesi?
Perheeseemme kuuluu vaimoni lisäksi kolme aikuista lasta (poika ja
2 tytärtä), jotka kaikki ovat jo muuttaneet pois kotoa. Vanhin lapsista on 28 ja nuorin 21 vuotta.
Kuinka käytät/käytit työaikaa?
Pääosan työurastani eli yli 20 vuotta olen ollut erilaisissa tietoliikenteen tehtävissä Nokialla. Tällä hetkellä vastaan Helsingin kaupungin
sosiaaliviraston telepalveluista telepalvelusuunnittelijana.
Mitä harrastat vapaa-ajalla?
Olen innokas liikkuja toimistotyön vastapainoksi. Mieluisimpia liikuntamuotoja ovat murtomaahiihto, suunnistus, uinti, tennis, kävely
ja pyöräily vuodenajasta riippuen.
Mottosi?
Uusia asioita kehitellessäni en jätä ”kiveäkään kääntämättä”, arveli
Risto, joka on syntyisin Kivimäentien varresta.
Mitä Janhusten/Janhosten sukuhaaraa edustat?
Esivanhempani ovat vaeltaneet suvun syntysijoilta Joroisista Sauvamäen kautta Niemisjärven Janholaan. Isoisäni isä Matti Kallenpoika
syntyi Janholassa, mutta avioiduttuaan osti Vilholan talon
Halttulasta, josta olen itsekin syntyisin.
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Miten lähdit sukuseuratoimintaan mukaan?
Setäni Tauno oli sukuseuran puheenjohtajana 15 vuoden ajan ja hän suostutteli minut
mukaan ehdokkaaksi sukuseuran hallitukseen. Ennen hallituksessa toimimista olen
osallistunut joihinkin kesätapahtumiin ja sukuseuran varsinaisiin kokouksiin.
Kauanko olet toiminut sukuseurassa?
Minut valittiin hallitukseen vuoden 2004 Hankasalmella pidetyssä varsinaisessa sukukokouksessa. Siitä lähtien olen toiminut hallituksen jäsenenä ja olen tällä hetkellä varapuheenjohtaja.
Mikä sukuseuratyössä on mukavinta?
Koulussa historia oli yksi suosikkiaineeni. On mielenkiintoista tietää jotain myös
omista juuristaan ja suvustaan. Oman sukumme tutkimuksessa olemme päässeet 500
vuoden päähän, mikä on hyvä saavutus. Hallituksen työssä on rento, välitön ja ideoiva
työskentelytapa.

POHJALAMMEN TALON HISTORIAA /
KIRJOITUSKILPAILU
Isoisäni Mårten Janhunen, jota kutsuttiin Martiksi, rakensi ilmeisesti ensimmäisen talon
samalle paikalle Haukivuoren Pohjalahdelle, missä me nyt asumme. Siksi tätä paikkaa
kutsuttiinkin Martin taloksi. Hänen vanhempansa olivat Stephan ja Eva Janhunen. Martti
rakensi savupirtin 1800-luvulla. Hän meni naimisiin Anna Cristina Nikulaisen kanssa ja
he saivat 8 lasta, joista Ester oli isoisäni äiti.
Ester meni naimisiin Tahvo Hotin kanssa kesällä 1880. He saivat yhdeksän lasta. Ukkini
Vilho Hotti syntyi heille 10.3.1892. Hän muutti Hankasalmelle 19.3.1919 ja takaisin
”Martin taloon” 11.1.1921. Vilho meni Kanadan Montrealiin v. 1926. Takaisin Suomeen
tultuaan hän rakennutti v. 1935 uuden talon, jonka nimeksi tuli Pohjalampi läheisen lammen mukaan. Vilho vihittiin 5.4.1936 Elsa Nykäsen kanssa. Heillä oli karjaa ja he viljelivät maata sekä omistivat metsää. Elsa ja Vilho saivat neljä lasta.
Isäni Niilo Hotti isänsä Vilhon kuoltua asui Pohjalammella kahdestaan äitinsä Elsan kanssa. Karja hävitettiin v.1973. Uusi, nykyinen talo rakennettiin v.1977 entisen kohdalle. Isäni meni naimisiin äitini kanssa v. 1991. Heillä on kolme lasta: minä ja kaksi veljeäni.

Sanna Hotti 14 v.
Haukivuori
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KALASTUSRETKI / KIRJOITUSKILPAILU

Veera Janhonen 7 v.
Hankasalmi

Kuvassa henkilöt vasemmalta oikealle: Leena (soutaja), Henttu (kalanperkaaja), Reetta,
Veera ja Viivi (onkijat).
Tässä vähän taustatietoja henkilöistä ja tapahtumista:
Kertomuksen henkilöt ovat: Niemisjärveltä Hartikan sisarukset Veera 7 v., Henttu 11 v.
ja Reetta 15 v. Janhonen sekä heidän kesänaapurinsa Hakalasta eli tyttöjen Viljo-papan
serkut Leena ja Marja-Liisa eli Viivi Janhonen, molemmat jo hyvinkin aikuisen naisen
iässä.
Tapahtumapaikka Valkeislampi noin kahden kilometrin päässä kotoa. Sinne mentiin
pyörillä. Kalasaalis yhteensä 8 pikkukalaa, joista Reetta sai lähes kaikki. Henttu siivosi
saaliin ja Leena hoiti soutuhommat.
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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 sukupuolesi
(Minä olen).
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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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry
Toimintakertomus vuodelta 2010
Yleistä
Kertomusvuonna järjestettiin sukuseuran kesätapaaminen Kotkassa. Tilaisuuden ohjelmassa oli Kotkaan tutustuminen eri muodoissaan ja vapaata
seurustelua.
Sukuseuran jäsenmäärä on vakiintunut hiukan yli 200 henkilöön.
Seuran talous on kunnossa.

Hille JanhonenAbruquah

Kokoustoiminta
20.03.2010: Hallituksen kevätkokouksessa käsiteltiin edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös. Sovittiin seuraavasta kesätapaamisesta ja
saatiin DNA-tutkimuksen tilannekatsaus. Keskusteltiin sukulehden sisältökysymyksistä.
07.08.2010: Sukuseuran kesätapaamiseen Kotkassa osallistui 25 henkilöä.
02.10.2010: Hallituksen kokouksessa päätettiin sukulehden sisällöstä ja
päätettiin perustaa sukuseuran sivusto Facebookiin.
Hallituksen jäsenet
Pöyhönen Pentti
Janhonen Risto
Kaija Skog
Janhonen Tapio
Janhonen Leena
Janhunen Matti-Pekka
Janhunen Soile
Kivelä Tiina
Vesander Mirja

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Tiedotus
Kertomusvuoden aikana ilmestyivät jäsenlehden numerot 42 ja 43.
Sukuseuran kotisivuille on lisätty ajankohtaista tietoa ja poistettu vanhoja
tietoja.
Hallitus
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA RY
Hallituksen kevätkokous

Hallituksen jäsenten yhteystiedot

Hallituksen kevätkokouksessa hyväksyttiin
vuodelta 2010 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase. Päätettiin palkita kirjoituskilpailun osallistujat ja sovittiin seuraavan jäsenlehden sisällöstä..

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

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

Jäsenmaksu
Tämän lehden välissä on vuotuisen jäsen
maksun pankkisiirtolomake. Epäselvissä
tapauksissa ota yhteys rahastonhoitaja
Tapio Janhoseen. Jäsenmaksu on10 euroa.
Jos osoitteesi on muuttunut tai virheellinen,
ilmoita siitä rahastonhoitajalle.
Jos muutat asuinpaikkaa, muista
ilmoittaa siitä myös sukuseuralle.

Sukuseuran kotisivut
Sukuseuran kotisivujen osoite on:
www.janhunen-janhonen.com

Facebook-osoite
Uusi osoitteemme on:
www.facebook.com/janhuset.janhoset

¤ 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: tintti.kivela@gmail.com
¤ Mirja Vesander, jäsen
Jänönkuja 2 A 4, 40400 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 044-510 4224
Sposti: mirja.vesander@kolumbus.fi
Julkaisija: Janhusten ja Janhosten sukuseura ry
Toimituskunta: Pentti Pöyhönen (päätoimittaja) Risto
Janhonen
Lehdelle tarkoitettu materiaali lähetetään päätoimittajan osoitteeseen.
Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino, Tampere
Taitto: Nana Abruquah

Business Tagline or Motto

JANHUSTEN JA
JANHOSTEN
SUKUSEURA RY

Simolankatu 44
33270 Tampere

2
www.janhunenjanhonen.com

