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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Jälleen yksi vuosi alkaa olla lopuillaan, syksy
on ollut normaalia lämpimämpi ja suppilovahverosato ruhtinaallinen. Kelpaa sitä taas
kylminä talvipäivinä nauttia lämpimästä sienikeitosta. Oletettavasti esivanhempamme
keräsivät myös sieniä, koska Joroisten historian mukaan Janhuset/Janhoset olivat tulleet
sinne Karjalasta, jossa on vahva sienestysperinne. Tämä sienensyönti on todella olettamusta, mutta ehkä perimätekijät antavat
puhtia ajatukselle ja täten enemmän uskottavuutta.

Sukukirjoja on vielä saatavissa hintaan 20 euroa/kappale plus postituskulut (7-8 euroa).
Myös sukuseuran historiikkia on saatavissa hintaan 10 euroa/kappale plus postituskulut. Tilaukset voi tehdä hallituksen jäsenille, jotka hoitavat asiaa eteenpäin. Kirjoja on myös myynnissä aina, kun kokoonnumme.
Hyvää syksyn jatkoa ja rauhallista talviaikaa
kaikille sukuseuran jäsenille.

Kesätapaaminen Saarijärvellä toi Lauri Koskisen DNA-raportin perusteella hiukan lisävalaistusta sukumme lähtökohtiin, mutta hajonta oli
verraten suurta. Risto Janhosen laatimassa raportissa kerrotaan enemmän DNAtutkimuksesta ja muista Saarijärvellä käsitellyistä asioista. Seuraavana kesänä eli vuonna
2012 onkin taas varsinainen sukukokous, jonka
pitopaikka on vielä avoin.
Tässä lehdessä jatkuu hallituksen jäsenten esittely samoin kuin seuramme jäsenten omasta
työstään kertovat raportit. Saatujen palautteiden
perusteella edellisen jäsenlehden kyseiset artikkelit olivat kiinnostavia. Samalla saadaan lisävalaistusta nimien taakse kätkeytyvien henkilöiden työhön ja harrastuksiin.
Kotisivuillamme on käyty kiitettävän runsaasti
eli nykyisellään jo lähes 7200 kertaa. Valtaosa
käynneistä on jättänyt jälkeensä ainoastaan laskurin yhden numeron lisäyksen, mutta on joku
uskaltautunut keskustelupalstallekin kirjoittamaan ja kyselemään suvustaan. Heille kaikille
on toistaiseksi pystytty vastaamaan joko täydellisesti tai osittain. Facebookin käyttäjien määrä
voisi lisääntyä varsinkin nuoremman sukupolven kohdalta.

Pentti Pöyhönen
Puheenjohtaja
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KESÄTAPAAMINEN SAARIJÄRVELLÄ
Noin 20 sukuseuramme aktiivista jäsentä kokoontui puolen päivän aikaan lauantaina
2.7.2011 luonnonkauniin Saarijärven maisemiin Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskukseen (POKE) Tarvaalaan. Paikan aikaisempi nimi oli Tarvaalan maatalousoppilaitos. Sää oli varsin lämmin ja kesäinen sekä
tervapääskyt syöksyvät kirkuen ilmassa huimalla nopeudella.
POKEn koulutusjohtaja Pekka Janhonen toivotti kesätapaamisen vieraat tervetulleeksi Tarvaalaan. Samalla hän kertoi lounasjärjestelyt. Tarjolla oli herkullinen lounas joko kalaa tai lihapaistia salaatin, leivän ja ruokajuomien kera.
Lounaan jälkeen klo 13 sukuseuran hallituksen
puheenjohtaja Pentti Pöyhönen esitti tervehdyssanat ja esitteli koulutusjohtaja Pekka Janhosen.
Pekka esitteli oppimiskeskuksen historiaa, nykyistä toimintaa ja tulevaisuutta. Pekka itse on
ollut 9 vuotta töissä oppimiskeskuksessa. Tarvaalassa on pitkät perinteet maatalouden piiristä. Suomessa alettiin perustaa maatalousoppilaitoksia 1800-luvun puolenvälin jälkeen. Tarvaala
perustettiin vuonna 1860, mutta varsinainen toiminta alkoi vuonna 1867. Saimme nähdä lyhytfilmin 1960-luvun alusta, joka kertoi tuon ajan
toiminnasta oppilaitoksessa. Keskeistä toimintaa tuolloin olivat karjanhoito, kotitalous, maataloustekniikan opetus ja maanviljelys.
Tällä hetkellä POKE on osa Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymää. Perustutkintojen suoritus kestää kolme vuotta ja ammattitutkintojen puolitoista vuotta. Vuosibudjetti on
vajaa neljä miljoonaa €. Perustutkinnon opiskelijoita on tällä hetkellä 235 henkeä ja lisäkoulutusopiskelijoita 80. Oppimiskeskuksella on hyvät puitteet opetukseen, sillä peltoa on 109 ha ja
metsää 700 hehtaaria. Oppimiskeskuksella on
useita rakennuksia, joista vanhimmat ovat peräti
1860-luvulta.
Pekka näki tulevaisuuden osalta tärkeänä sovittaa yhteen POKEn toiminnassa toisaalta alueelliset tarpeet ja yhteistyön työelämän suuntaan.

Kesätapaamisen 2011 isäntä Pekka Janhonen

Koulutussaralla POKE tekee yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kanssa.
Opetuksessa pyritään hyvään ammatilliseen perusopetukseen. Pekka totesi lopuksi, että osaaminen ratkaisee tälläkin alalla.
Sukuseuran hallituksen puheenjohtajan ehdotuksesta kaikki esittelivät itsensä. Kukin osanottaja kertoi vapaavalintaisesti jotain itsestään.
Esittelyssä kuultiin mihin sukuhaaraan kukin
lukeutui, perhesuhteista, asuinpakkakunnasta ja
hieman omista työtehtävistä. Esittelyn jälkeen
nautittiin maittavat kahvit pullan kera.
Lauri Koskinen kertoi DNA tutkimuksesta.
DNA sana viittaa ihmisen perimään. Uusilla
2000- luvulla kehitetyillä tieteellisillä menetelmillä voidaan hyvin tarkasti määrittää tutkittavan henkilön perimään kuuluvien geenien yhdistelmä. Näitä erilaisia yhdistelmiä eri ihmisillä on lähes rajaton määrä. Tutkimuksen tarkkuus valitaan sen mukaan montako
”tarkastelupistettä” eli markkeria halutaan tutkia. Tavallisimmat markkerien määrät sukututkimuskäytössä ovat 12, 37, 67 tai jopa 111 kappaletta. Sukuseuramme tilaamassa tutkimuksessa käytettiin 67 markkeria.
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Lauri toimii koordinaattorina Suomen DNAtutkimusprojektissa, jossa kerätään suomalaisten
miesten ja naisten perimään kuuluvia tietoja. Tutkimukseen osallistuva voi tilata äitilinjaansa, isälinjaansa tai sukulaisuussuhteisiinsa liittyvän tutkimuksen. Suomessa tutkittuja henkilöitä on jo 2500
ja maailmanlaajuisesti 200 000. Pieni solunäyte
otetaan posken sisäpinnalta pumpulipuikolla kaapimalla. Näyte lähetetään Yhdysvaltoihin, jossa varsinainen tutkimus tehdään. Eri tutkimukset ovat hieman erihintaisia, mutta maksavat 200 € luokkaa
kukin. Suomalaisista tehtyjen perimätutkimusten
perusteella on selvinnyt mistä suunnista Suomeen
on väestöä tullut aikanaan:

 60 % idästä (ns. N-haploryhmä ”mammutin
metsästäjät”)

Lauri Koskinen Saarijärven kansallispuvussa

 30 % lännestä


3 % slaaveja



3 % keski- ja etelä Euroopasta

3 % egyptiläisten, juutalaisten tai intiaanien perimään viittaavia ominaisuuksia.

Sukuseura maksoi alustavan 11 henkilön tutkimuksen, jotta tälläkin sukututkimuksen saralla päästiin
alkuun. Lauri oli aikanaan valitsemassa tutkittavia
henkilöitä, jotta koko suvun eri haaroista saadaan
edustava otos. Nyt Lauri kertoi yleisellä tasolla tämän tutkimuksen ensimmäisistä löydöksistä.

Nyyssöset ovat lähtöisin Joroisista samalta seudulta
Janhusten/Janhosten kanssa. Sen vuoksi ei ole yllättävää, että perimän erot joihinkin Nyyssösiin nähden ovat pienempiä kuin Janhusten/Janhosten kesken. Samoin Tavastit ovat lähtöisin Joroisista, mikä
näkyy merkkeinä perimän samanlaisuudessa. Nryhmän ihmiset ovat vaeltaneet vuosituhansien saatossa Afrikasta lähi idän kautta Volgalle ja sieltä
edelleen Skandinaviaan. Suomalaisillakin on siten
sukujuuret satojen sukupolvien takaa keskeisestä
Afrikasta. Mutaatiolla tarkoitetaan perimässä tapahtuneita muutoksia. Suvussamme paljastui olevan
suhteellisen paljon näitä mutaatioita, eli ns. mutaatioalttius oli hämmästyttävän suuri verrattuna Suo-

men muihin tutkittuihin sukuihin. Lauri esitteli taulukon, joka kertoi mutaatioiden määristä eri suvuissa. Isän ikä voi myös vaikuttaa mutaatioalttiuteen.
Muutama näyte viittaa inhimilliseen seikkaan, että
sukuun on ”tunnustettu ulkopuolinen henkilö”.

Tutkimuksesta keskusteltiin lyhyesti ja Laurille esitettiin muutama kysymys. Rauno Janhunen esitteli
kaaviota, josta ilmenee väestön muuttovirrat kymmenien tuhansien vuosin aikana kaikkia maanosia
koskien. Samoin hän jakoi kaaviosta kopiot tilaisuuden osanottajille. Kesätapaamisen osanottajat
lähtivät kukin omalle suunnalleen mielessään nämä
mielenkiintoiset ja myös vaikeat perimätutkimukseen liittyvät asiat.

Risto Janhonen
Kirkkonummi
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JANHUSET/JANHOSET TÖISSÄ
Työpäiväni: Hille Janhonen-Abruquah
valmistelua sekä 120-vuotisen kotitalousopettajankoulutuksen juhlanäyttelyn avajaiset tiedekunnan kirjastossa.
Päivän mittaan kirjoittelen raporttia edellisten
viikkojen ulkomaan matkoista. Ensin olin opettajavaihdosta Tallinnan yliopistossa, jossa vierailin jo toistamiseen. Tällä kerralla kävin opetuksen ohella uutukaisessa Tallinnan suomalaisessa koulussa. Kardriorgin puutarhakaupunginosan kätkössä oli valkoisena hohtava pieni
kivitalo, jossa opiskellaan eskarista lukioon
suomalaisen opetussuunnitelman mukaan. Kotitalousopettajana toimii virolainen Tiina, joka on
Suomessa valmistunut (meiltä!) kotitalousopettajaksi ja kasvatustieteen maisteriksi. Viron
opetusviikon jälkeen matkustin Suomen LähiKello pirahtaa. Aamuhämärissä hipsin bussiidän Instituutin kutsumana Jordaniaan. Tutuspysäkille. Perhe jää nukkumaan ja puuro
tuimme opettajankoulutuslaitoksen monikulthautuumaan hellalle. Junamatkalla tulee setuurisuustyöryhmän kanssa Jordanian koulujärlattua päivän lehdet, joskus Ullan Annakin
jestelmään ja opettajankoulutukseen. Yliopisto,
(kts. lehden edellinen numero, nro 44).
ministeriö ja kouluvierailuista ehkä vaikuttavin
Useimmiten repussa on kuitenkin erilaisia
oli YK:n Palestiinalaiskoulu. On käsittämätöntä
paperipinkkoja luettavana; gradun tarkaskuinka niin pieniin luokkiin mahtuu niin paljon
tusta, kokousmuistioita, käsikirjoitusvaiheesoppilaita. Saimme raottaa hieman ovea kiehtosa olevia arvioitavia artikkeleita.
vaan arabikulttuuriin. Hiekkaerämaat, kanjonit
Vaikka fyysisen työpaikan käsite onkin kohdal- ja maailmaperintökohde Petra olivat vaikuttalani hämärtymässä, työhuoneeni sijaitsee Hel- vaa nähtävää.
singin yliopistossa. Laitosuudistusmyllerryksen
Arabikulttuurin kiemuroista siirryn taloustaitojälkeen ovikyltissä lukee Käyttäytymistieteellijen opetukseen. Kirjoitan esitelmää. Finansnen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos, Kotitasialan keskusliitossa julkaistaan nuorten talouloustieteen ja kotitalouspedagogiikan koulutus.
delliseen osaamiseen liittyvä tutkimus. JulkistaSuomeksi sanottuna: paikka josta tulevat kotitamistilaisuuteen minua on pyydetty kommentoilousopettajat valmistuvat.
maan tutkimusta sekä pohtimaan millaista opeYliopistolla työpäivä pyörähtää käyntiin kehit- tusmateriaalia taloustaitojen opetukseen tarvitämisryhmän kokouksella. Asialistalla on uusi- taan. No, hyväähän sen tietysti olla pitää.
en opintosuunnitelmien vahvistaminen, muutaman vuoden päästä järjestettävän kongressin
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Amanuenssi pyytää vielä varmistamaan ensi
kevään opetusaikoja. Sovitellaan luentoja ja
ryhmäopetuskertoja. Suunnitellaan Kansainvälisen kuluttajan oikeuksien päivään liittyvän
tapahtuman tilavarauksia.
Junassa kotimatkalla vastailen sähköposteihin.
Yksi opiskelija kyselee puuttuvan kurssisuorituksensa perään, toinen pyytää suositusta ulkomaan opintoja varten, kolmas on huolissaan
tulevista poissaoloistaan marraskuussa alkavalla opintojaksolla.
On jo pimeää ennen kuin kapuan kotikuistille.
Häivähtävän hetken ehdin pohtia, miten työnteko sujui ennen internetiä, sähköisiä työryhmäalustoja, videoneuvotteluita, kännyköitä, kannettavia. Mutta en jää pohtimaan asiaa sen pidempään, lähinnä iloitsen siitä, että huomenna
onkin työpäivä kotona.

Hille Janhonen-Abruquah
yliopistonlehtori
Tampere

P.S. Heitän kirjoittamisen kapulan Pentti Ilari
Janhuselle Espoon Leppävaaraan.
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SUKUSEURAN HALLITUS / KAIJA SKOG
Kuka olet?
Olen Kaija Skog, o.s. Janhunen. Koulutukseltani
olen psykologi, valmistunut Helsingin Yliopistosta
fil. maisteriksi pääaineena psykologia, sivulaudaturin tein sosiologiasta.

telyissä käyntien muodossa. Kunnosta huolehdin
käymällä salilla, pilateksessa sekä selkäjumpassa.
Tulevaisuudessa tavoitteenani on rapistuneen pianonsoittotaidon elvyttäminen.

Mottosi?
Mistä lähdit maailmalle?

Carpe diem – tartu hetkeen.

Olen syntynyt Helsingissä Mehiläisen sairaalassa,
asunut ja käynyt kouluni Helsingin Lauttasaaressa.
Naimisiin mentyäni asuimme hetken Helsingin keskustassa, josta muutimme omaan terassiasuntoon
Espoon Kivenlahteen ja sieltä omaan rivitaloasuntoon Espoon Olariin. Olarissa olemme asuneet 29
vuotta.

Perheesi?
Perheeseeni kuuluu aviopuolisoni Kurtin lisäksi
kaksi aikuista tytärtä, Heidi ja Christina, jotka molemmat ovat jo muuttaneet pois kotoa. Heidin perheeseen kuuluu aviopuoliso Juha sekä Stella-tytär
(syntynyt tammikuussa 2011). Christina on opiskellut paljon ulkomailla, mm. Ranskassa, Irlannissa ja
Islannissa.

Kaija Skog

Kuinka käytät/käytit työaikaa?

Mitä Janhusten/Janhosten sukuhaaraa edustat?

Alan työt aloitin Työterveyslaitoksella. Varsinaisen
työuran tein YLE:ssä mm. työhönottajana, henkilöstökonsulttina ja lähes 15 vuotta henkilöstöpäällikkönä. Eläkkeelle jäin HR-päällikön tehtävästä vuoden
2008 lopussa.

Isäni Martti K. Janhunen polveutuu Påhl Janhuinnimisestä (Janhunen) Haukivuorella asuneesta esiisästä. Isäni on syntynyt Helsingissä, mutta piipahtanut perheensä kanssa Haukivuorella, jossa kävi ensimmäiset vuodet koulua ja palasi vanhempineen
takaisin Helsinkiin ja Luotsikadun kautta Lauttasaareen, jossa vietti suurimman osan elämästään. Hän
teki paljon hyvää Lauttasaaren ja lauttasaarelaisten
hyväksi toimiessaan vapaa-ajalla Lauttasaaren Säätiön hallituksen puheenjohtajana 26 vuotta.

Mitä harrastat vapaa-ajalla?
Aiemmin olen tehnyt vapaaehtoistyötä hyväntekeväisyysjärjestöissä mm. SPR:ssä ja Unicefissä. Nyt
vapaa-ajasta yhdessä puolisoni kanssa kuluu paljon
pienen, suloisen tyttärentyttären kanssa. Hän on valloittanut sydämemme. Näemme häntä viikoittain,
ihanaa! Harrastan mökkeilyä kaikkine puuhineen,
matkailua puolison, perheen ja ystävien kanssa. Ystävien kanssa seurustelua kuukausilounas-/
illallistapaamisten merkeissä sekä teatterissa ja näyt-
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Miten lähdit sukuseuratoimintaan mukaan?
Isäni Amerikassa asuvat sukulaiset tulivat käymään Suomessa v. 1997 tutustuakseen juuriinsa. Isäni oli valitettavasti silloin jo kuollut. Vietimme sukulaistemme kanssa hauskan ravintolaillan illallisen merkeissä. Seuraavana päivänä
veimme heidät vanhempieni haudalle. Kun he
olivat lähdössä takaisin Amerikkaan, kuiskasivat kuopuksellemme Christinalle, että hän on
tervetullut, kuten me muutkin, heidän luokseen
Amerikkaan. Christina noudatti kutsua ja lähti
ystävättärensä kanssa kesällä 2000 heitä tapaamaan. Otin yhteyttä sukuseuran silloiseen hallituksen puheenjohtajaan, Tauno Janhuseen saadakseni jotain materiaalia suvustamme Christinalle mukaan vietäväksi. Ostin viirejä ja postikortteja. Tauno antoi lisäksi sukuseuran lehtiä
viemisiksi. Palattuaan Christina kirjoitti lyhyen
artikkelin kokemuksistaan sukuseuran lehteen.
Jossain vaiheessa syksyä Tauno sitten soitti minulle ja suostutteli mukaan sukuseuran hallitukseen. Hetken mietittyäni suostuin. Tulin valituksi hallitukseen varsinaisessa kesäkokouksessa 2001. Olin jo aiemmin osallistunut joihinkin
kesätapahtumiin ja sukuseuran varsinaisiin ko-

kouksiin.

Kauanko olen toiminut sukuseurassa?
Minut valittiin hallitukseen vuonna 2001 kesällä pidetyssä varsinaisessa sukukokouksessa ja
sihteeriksi kesällä 2009.

Mikä sukuseuratyössä on mukavinta?
Isäni tutki omaa sukuhaaraansa taaksepäin vuoteen 1763 ja antoi selvityksensä sukuseuran
käyttöön. On ollut mielenkiintoista tutkia sukujuuria taaksepäin. Olen kunnioittanut isäni sukua olemalla mukana sukuseuran hallituksessa,
tosin isäni ei sitä ehtinyt nähdä. Hallituksessa
olen tutustunut mukaviin, mielenkiintoisiin ihmisiin eri puolilta Suomea. Hallitustyöskentely
on ollut asiallista ja viime vuosina hauskaakin.

Hallitus 5.4.2008

Kaija Skog
Espoo
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PAULI JANHUNEN IN MEMORIAM
kennusmestari. Sitä seuranneen Mikkelin kaupungin viran jälkeen vuonna 1955 Pauli Janhunen muutti perheineen Karhulaan, jossa hän
teki elämäntyönsä Karhulan kauppalan ja myöhemmin Kotkan kaupungin talonrakennusosaston suunnittelijana eläkkeelle pääsyyn asti. Vapaa-aikanaan hän suunnitteli ja piirsi satoja
omakotitaloja Kotkan seudulle.
Mökkeily ja kalastus olivat hänen mieliharrastuksiaan, eläkeläisenä talvisin matkailu ja asuminen Välimeren rannoilla. Matkoilla oli usein
mukana myös lapsenlapsia vaarin ja mummin
kanssa.
Sukuseuramme jäsen rakennusmestari Pauli
Janhunen kuoli Kotkassa 25.3.2011. Hän oli
86-vuoden vanha ja ikäisekseen pirteä elämänsä loppuun asti. Pauli syntyi Joroisten
Maavedellä Enso-Gutzeit Oy:n tilanhoitaja
Kalle Janhusen ja vaimonsa Eveliinan esikoisena. Kotitalo Puljula oli vain virstan
päässä Kiekalta, Janhusten ikiaikaiselta
asuinpaikalta Maavedellä.

Pauli Janhunen oli yksi niitä harvoja tämän ajan
Janhusia, jotka ovat syntyneet Maavedellä, Janhusten ensimmäisillä kirjatuilla kotisijoilla.

Rakkaamme siunaustilaisuus oli Kymin kirkossa. Läsnä olivat lähisukulaiset, sotaveteraanien
edustajat ja paikallisen rakennusmestariyhdistyksen edustajat. Tilaisuuden aluksi serkkuni
Auli lauloi Merikannon ”Oi muistatko vielä sen
virren” ja vävyni Sami soitti trumpetilla Albinonin ”Adagion”. Karhulan mieskuoro lauloi
Poikavuosiin liittyi kiinteästi nuorisoseuratoi”Veteraanin iltahuudon” ja lopuksi
minta ja urheilu. Pauli kävi Pieksämäen yhteis- ”Finlandian”.
koulua Maavedeltä käsin ja suoritti keskikoulun. Jatkosodan toiseksi viimeisenä vuonna hän
kävi radistikurssin Riihimäellä ja hänet komennettiin Valkeasaareen samana syksynä. Tällöin
Matti-Pekka Janhunen, poika
oli jatkosodassa vielä asemasotavaihe. Seuraaja myös Matti ja Viljo Janhunen, veljet
vana kesänä 1944 hän osallistui torjuntataisteluihin mm. Tonterissa, Siiranmäessä ja Äyräpäässä.
Sodan jälkeen Pauli oli jällenrakennustöissä
Lapissa, kunnes kirjoittautui Kuopion teollisuuskouluun, josta valmistui rakennusmestariksi. Aluksi työpaikka oli Vieremän kunnan ra-
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Kesätapahtuma 2 Hämeenkyrössä 2006

Kesätapahtuma Hämeenkyrössä 2006

Kesätapahtuma Keuruulla 2008

Varsinainen sukukokous Hankasalmella 2009

Yksi, joka ei halunnut yhteiskuvaan Keuruulla
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry
Hallituksen syyskokous

Hallituksen jäsenten yhteystiedot

Hallituksen syyskokouksessa käsiteltiin kesätapaamisen raportti, tietosuojaa ja rekisteriselostetta sekä
sovittiin seuraavan jäsenlehden sisällöstä..

¤ Pentti Pöyhönen, puheenjohtaja
Simolankatu 44, 33270 TAMPERE
Puhelin: 0400-634 767
Sposti: penttik.poyhonen@gmail.com

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

Hallitus

Jäsenmaksu

¤ Risto Janhonen, varapuheenjohtaja
Nahkurinpiha 26, 02400 KIRKKONUMMI
Puhelin: 050-497 7780
Sposti: risto.janhonen@elisanet.fi
¤ Kaija Skog, sihteeri
Koronakuja 4 A 8, 02210 ESPOO
Puhelin: (09) 888 1388, 050-365 3836
Sposti: kaijasko@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
Tämän lehden välissä on vielä vuoden 2011 jäsenmaksun pankkisiirtolomake niille, jotka ovat unohta- Sposti: leena.janhonen@hankasalmelainen.com

neet maksaa sen keväällä. 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
Osoitteemme on:
www.janhunen-janhonen.com

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

¤ Matti-Pekka Janhunen, jäsen
Mällinkatu 23, 48600 KOTKA
Puhelin: 040-761 6588
Sposti: matti-pekka.janhunen@plusterveys.fi
¤ Soile Janhunen, jäsen
Tervapurontie 2, 75500 NURMES
Puhelin: 050-412 1195
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 2A 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

JANHUSTEN JA
JANHOSTEN
SUKUSEURA RY
Simolankatu 44
33270 Tampere
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