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Ilmoittautuminen hotellin aulassa
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Tervetulotoivotus Hallituksen varapuh.joht. Kokoussali
Risto Janhonen
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Ruokasali

13.00

Osallistujat esittäytyvät
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2

13.15

Juhlaesitelmä, Rauno Janhunen
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Janhusia Paraguayn
Villa Alboradassa

3-5
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Kahvi

Ruokasali

Sukuseuran hallitus
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14.45

Musiikkia

Ruokasali

Janhuset/Janhoset
töissä

7

Kokouskutsu

8

Sisältö:
Puheenjohtajan palsta

Toimintakertomus
vuodelta 2009

911

Raimo Janhunen laulu
Tapio Janhonen piano
Elli-Noora Janhonen laulu
Brake-dance Jasu
15.15

Toimintasuunnitelma
vuosille 2012-2014

13

Tulo- ja menoarvio
vuosille 2012-2014

14

Janhusten ja Janhosten
sukuseura ry

15

Kokoussali

Viljo ja Matti-Pekka Janhunen

" " 2010
" " 2011

Kuvia ja tarinoita Maavedeltä

16.00

Kahdeksas varsinainen sukukokous

Kokoussali

17.00-

Risteily

Pohjois-Päijänne

19.00
Noukanniemessä on majoitustiloja. Puh:010 666 2432 Ritva Joensuu. Jokainen tilaa
itse majoituksensa. Lounas ja päiväkahvi maksavat 30 eur, jonka jokainen
osallistuja maksaa itse. Risteilyn ja siellä tarjottavan kahvin maksaa sukuseura.
Ilmoittautumiset 21.6.2012 mennessä Pentti Pöyhöselle, yhteystiedot sivulla 15.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Vanha sanonta kuuluu, että kevät keikkuen
tulevi. Tänä vuonna se on pitänyt erittäin
hyvin paikkansa, jos puhutaan kevään
etenemisnopeudesta. Välillä on tuntunut
siltä, että tasaisen kylmää ilmaa on jo saatu
tarpeeksi, mutta ilmoja eivät ihmiset pysty
säätämään mieleisikseen. Kyllä kesäkin
tulee, viimeistään heinäkuun ensimmäisenä
päivänä, jolloin meillä on seuran varsinainen
sukukokous ja silloinhan sää on perinteisesti
ollut lämmintä.
Jälleen on kolme vuotta vierähtänyt seuramme
edellisestä virallisesta kokouksesta. Tänä
vuonna kokoonnumme Jyväskylän
Vaajakosken Noukanniemeen sunnuntaina,
heinäkuun ensimmäisenä päivänä.
Kokouspaikka on Keski-Suomessa, koska
jäsenistämme valtaosa asuu siellä. Hallitus
päätti kokouksessaan järjestää tällä kertaa
yksipäiväisen tilaisuuden, jonka yhteydessä
toivomme palautetta päätöksestämme. Pääasia
kuitenkin on se, että saavutte runsain joukoin
vaikuttamaan seuramme tulevaisuutta

koskevien asioiden suunnitteluun. Nykyinen ja
oletettavasti tulevakin hallitus ottaa mielellään
vastaan toimintamme kehittämisideoita. Päivän
ohjelmaan olemme valinneet juhlaesitelmän,
joka valottaa ihmiskunnan syntyvaiheita,
suomalaisten tuloa asuinsijoilleen ja mitä tehty
DNA-tutkimus kertoo Janhusista ja Janhosista.
Ohjelmassa on myös kuvilla höystettyä
kerrontaa Maavedeltä ja tietenkin musiikkia,
jota esittävät sekä vanhemmat konkarit että
nuoremmat tekijät. Jälkimmäiseen ryhmään
kuuluu myös tanssiesitys. Päivän päätteeksi
suoritamme parin tunnin risteilyn PohjoisPäijänteen upeissa maisemissa.
Tämän lehden sisältö koostuu pääosin
sukukokoukseen liittyvistä tiedoista, joten lehti
on hyvä ottaa mukaan Vaajakoskelle, niin on
helpompi seurata kokouksen kulkua. Lehtemme
vakituinen avustaja (Tiede-lehti ilmoittaa näin)
Sinikka Koskinen on tutkinut suomalaisten
liikkeitä Etelä-Amerikassa 1800-luvun lopulta
lähtien. Siirtolaisten joukoissa oli myös
muutama Janhunen, joten siitä löytyi syy
mielenkiintoisen aiheen tutkimiseen ja
artikkelin kirjoittamiseen.
Tapaamisiin Vaajakoskella

Pentti Pöyhönen
Puheenjohtaja

PS: Ajo-ohje Noukanniemeen
Vaajakoski on 6 km Jyväskylän itäpuolella. Noukanniemi löytyy seuraamalla
Vaajakosken keskustasta Haapaniemen viittoja. Jyväskylästä päin ajettaessa
käännytään kiertoliittymästä radan yli ja heti oikealla. Kuopio, Heinolan
suunnalta Vaajakosken virran yli ja oikealle, sitten vasemmalle kääntyen
takaisin tulotien alitse ja Haapaniemen suuntaan. Haapaniementietä 2,7 km ja
vasemmalle Pellonpääntielle, jota 300 m ja sitten vasemmalle Kallentielle,
jota 150 m ja sitten Noukanniementielle, jota 950 m ja perillä on
Noukanniementie 99. Perille pääsee myös veneellä. Kartat löytää netissä
osoitteesta Nuokanniemi
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JANHUSIA PARAGUAYN VILLA ALBORADASSA
Suomalaisten siirtolaisuus valtameren
takaisiin maihin alkoi laajamittaisena 1800luvun jälkipuoliskolla. Päävirta Suomesta vei
Yhdysvaltoihin. Matkaajien joukossa kulki
myös Janhusia - Janhosia. Heistä on
kirjoitettu mm. jäsenlehtiin 34 ja 37.
Muutama vuosi sitten luin Suomen
Kuvalehdestä artikkelin suomalaisten
Paraguayhin rakentamasta Villa Alboradasta.
Kirjoitukseen liittyi ryhmäkuva. Se oli näpätty
1930-luvulla talon edessä, joka kuului Hugo
Janhuselle. Ensimmäiset suomalaiset
Latinalaisessa Amerikassa lienevät olleet
laivansa jättäneitä merimiehiä, seikkailijoita ja
onnenonkijoita. 1890-luvulla parinkymmenen
miehen suomalaisjoukko rakensi Costa-Rican
rautatietä viidakkoon. Heidän työnjohtajanaan
työskenteli hetken Konni Zilliacus. Kotimaahan
palattuaan, hän toimi lehtimiehenä ja ankarana
venäläissorron vastustajana sekä aktiivina
siirtolaiskysymyksessä. Venäläistämispolitiikan
kiristyminen, vastustajien vangitseminen ja
maasta karkottaminen antoi lisäpontta
Zilliacuksen ajatukselle: rakentaa suuria
yhdyskuntia ulkomaille vaalimaan suomalaista
kulttuuria ja antamaan moraalista tukea
Suomeen jääville.

Suomessa Thesleff joukkoineen valmisteli
siirtolaisjoukkoa. Siirtolaispioneereilta
vaadittiin korkea opillinen sivistystaso, hyvä
maine- ja lääkärintodistus sekä varallisuutta.
Toukokuun 12.päivä 1906 lähti Linnea-laivalla
116 hengen ryhmä kohti uutta elämää. Laivaa
vaihdettiin Saksan Bremenissä. Sieltä
purjehdittiin valtamerialus Frankfurtilla
kuukauden päivät Buenos Airesiin. Matka-aika
käytettiin uudisviljelijän taitoja opiskellen.
Muuttotaival vaati vielä tuhannen kilometrin
purjehduksen Paranána-jokea pitkin Santa Anan
kaupunkiin. Lopputaipaleen 30 km naiset
tavaroineen matkasivat härkävankkureilla ja
miehet patikoivat aseineen polkua pitkin.
Siirtokunta-alueelle ei ollut raivattu tietä.
Luvatuista asumuksista ei ollut jälkeäkään,
palstojen kaavoitus alkutekijöissään.
Paratiisiunelman särkyminen käännytti
kymmenen henkilöä välittömästi takaisin
lähtömaahan.

Pioneerit asettuivat telttakylään. Argentiinan
valtio kustansi telttojen lisäksi alkuaikoina
ruoan. Vähitellen asiat alkoivat edistyä.
Kantaväestö auttoi ja neuvoi ruumiilliseen
työhön tottumattomia tulijoita palstojen
raivaamisessa viljelykuntoon. Siirtokunnan
Kun Yhdysvaltojen tarjoamat hyvät
vaurauden lähteeksi suunniteltiin yerbamahdollisuudet vähenivät, katseet kääntyivät
pensaita. Kasvi on pohjana teehen verrattavan
Etelä-Amerikkaan. Argentiinan hallitus
suosittuun mate-juomaan. Yerba vaatii pitkän
houkutteli ”Uuden Suomen” etsijöitä
kasvuajan. Sen ohella viljeltiin tupakkaa.
merkittävillä eduilla. 1904 kolmihenkinen
Perusruoka-aineina käytettiin maissia, bataattia,
ryhmä lähti tutkimaan tarjottuja alueita ja
papuja, mandiokaa ja hedelmiä. Peltojen
tekemään sopimuksia. Johtajaksi saatiin
vitsauksia olivat muurahaiset, kasvit jalkoihinsa
tiedemies Arthur Thesleff. Retkikunnan
tallovat villisiat ja aika ajoin kaiken vihreän
ensimmäinen tutustumiskohde, Patagonian
leukoihinsa popsivat heinäsirkat. Metsästys ja
järvialue osoittautui sopimattomaksi.
kalastus sekä kotieläiminä sika ja kanat
Lopullinen paikka löytyi subtrooppisesta Koillis monipuolistivat ruokavaliota. Välttämätön
-Argentiinan Misiones-territoriosta. Misiones- hankinta oli hevonen. Asuinrakennukset jäivät
nimi johtaa 1600-luvulle, espanjalaisten
yksinkertaisiksi. Ne pystytettiin korkealle
valloittajien jälkiä seuranneisiin jesuiittoihin.
maanrajasta käärmeiden ja petojen pelossa.
Jesuiitat vaikuttivat aikanaan myönteisesti
Vintti oli turvallinen yöpymispaikka.
alueen kokonaiskehitykseen. Sata vuotta
Misionesin paratiisissa luikerteli useita
myöhemmin alueen väkiluku väheni ja
myrkkykäärmelajeja ja käyskenteli villipetoja.
viljelykset rappeutuivat.
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Niitä suurempi ahdistus olivat kiukkuiset
mehiläiset, pikkuhyönteiset, punkit, ihon alle
munivat kärpäset. Asukkaat oppivat
käyttämään alkuperäisväestön lääkintätaitoja.
Suomalaissiirtokunnan nimeksi vakiintui
Colonia Finlandesa. Monista syistä ”Uuden
Suomen” tavoitteet jäivät taloudellisesti
saavuttamatta. Mutta joillekin itsenäinen ja
vapaa elämänmuoto löytyi juuri sieltä. Colonia
Finlandesan historia ei kuitenkaan päättynyt.
Uusia yrittäjiä tuli. 1928 siellä ja lähikylissä
asui liki 300 suomalaista. 50 vuotta
myöhemmin tätä paikkaa Argentiinassa peitti
istutusmetsä.
VILLA ALBORADA PARAGUAYSSA

Kuvassa esiintyvät mm. Aarre Janhunen,
Anita Nikkinen, Ruben Sulka, Helmi
Janhunen ja Hugo Janhunen

Ehkä heidät oli kirjattu venäläisiin tai kohtaan
muut kansallisuudet. Tiedetään, että Akseli
Gallen-Kallelan veli Filip poikkesi Paraguayssa
1903 etsiessään Brasiliasta paikkaa
siirtokunnalle. Suomeen kantautui tietoja, että
Paraguayn yhteiskunnallinen ja uskonnollinen
vapaus salli perustaa monenlaisia aatteellisia
yhdyskuntia. Vapaakirkolliseen
herätysliikkeeseen kuuluvia vegetaristeja etsi
paikkaa, johon voisi perustaa luonnonmukaisen
ihanneyhteisön.

Hugo Janhusen talon edustalta otettu kuva
siihen aikaan, kun Alboradan
suomalaisjoukko oli suurimmillaan. Tässä
kuvassa on vain kolme muun kielistä.

Thesleffin pioneeriajoista lähtien siirtyi
pettyneitä pois Argentiinan Colonia
Finlandesasta. 1920-luvun alussa muuttajien
kohteena oli Paraguay. Uudella paikkakunnalla
oli jo saksalaisten siirtokunta. Suomalaisista
siirtolaisista ei löydy mainintaa Paraguayhin
vuosina 1881- 1921 muuttaneiden joukosta.

Ensimmäiset tropiikkikuumeen saaneet
suomalaiset saapuivat Paraguayhin heinäkuussa
1927. He asettuivat pieneen Villa Alboradan
kylään. Maa oli edullista. Se oli raivattava
aarniometsästä. Maaperä sopi hyvin erilaisten
vihannesten ja hedelmäpuiden kasvattamiseen.
Nälkää ei nähty. Alboradassakin viljeltiin
lisätulojen toivossa sekä yerba-pensasta että
tupakkaa. Niiden markkinahinnat pysyivät
ylituotannon vuoksi alhaisina. 1930- luvulla
Villa Alboradassa asusti kolmisenkymmentä
maamiestämme. Siirtolaisuusinstituutista
saadut kuvat kertovat, että joukossa eleli Helvi,
Hugo ja Aarre Janhunen.
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Näiden kahden kuvan lisäksi heistä ei löytynyt
muita tietoja. Olisi mielenkiintoista saada lukea
enemmän heidän tarinastaan. Kristillisvegaanista ihanneyhteisö ei pysynyt
yhtenäisenä. Joillakin perheillä oli ihanteena
nudismi. Yhteisö pakotti heidät vaatteisiin.
Heidän keskuudessaan alkoholi ei saanut
jalansijaa. Sen sijaan Colonia Finlandesassa
”suomalainen mies oli merkinnyt samaa kuin
juopunut.”
Alborada-siirtokunnalle ei ollut valittu johtajaa.
Jäsenet hankkivat kuitenkin yhteiseen käyttöön
kalliimpia työkaluja ja laitteita. He pitivät
piirissään iltamia. Alboradalaisten yhteydet
ympäröivään yhteiskuntaan olivat vähäiset.
Suhtautuminen paikallisväestöön ei ollut kovin
suopeaa. Colonia Villa Alborada oli
laajimmillaan 1940–1950-luvulla. Pari
vuosikymmentä myöhemmin
suomalaisyhdyskunta näivettyi johtuen
poismuutoista ja asukkaiden ikääntymisestä.
Suomen Kuvalehden artikkelissa 2008
mainitaan, että kylässä elää vielä kaksi toisen
sukupolven suomalaisvanhusta. Villa
Alboradan hedelmäparatiisissa ei vaurastuttu,
mutta kukin sai omalla tavallaan toteuttaa
itseään suhteellisen vapaasti.

Sivu 5
Suomen Kuvalehti artikkeli: Pieni Suomi
viidakossa 19.1.2007
Suomen Kuvalehti artikkeli: Luonnon lapset
6.6.2008
Kiitokset Siirtolaisuusinstituutin arkistonhoitaja
Jarno Heinilälle ja sukututkija Elisabeth
Uschanoville.

Sinikka Koskinen
Saarijärvi

Suomalaiset viidakkoutopiayhteisöt EteläAmerikassa:
Argentiina: Colonia Finlandesa
Brasilia: Penedo
Paraguay: Villa Alborada

Lähteet:
Olavi Koivukangas: Kaukomaiden kaipuu
Olavi Lähteenmäki: Colonia Finlandesa
Enrique Tessieri: Kaukainen maani,
päätepysäkki Colonia Finlandesa
Maitten ja merten takaa, Vuosisata suomalaisia
siirtolaiskirjeitä

Sinikka Koskinen
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SUKUSUERAN HALLITUS/MATTI-PEKKA JANHUNEN
vähentänyt pikkuhiljaa työmäärääni, koska olen
osa-aikaeläkkeellä. Tämä ammatti on minulle
varmasti ihan oikea, koska olen aina harrastanut
kaikenlaista käsikätevyyttä vaativaa.
Kansakoulussa tyttöjä harmitti, kun opettaja
ripusti virkkaamani pannulaput seinälle muiden
malliksi!
Harrastukset?
Tykkään liikkua luonnossa ja puuhastella
kesämökillä Saimaalla. Musiikki on ehkä ollut
harrastuksistani tärkein. Soitin rokkibändissä
soolokitaraa kouluaikana ja kitaroita on
vieläkin kodissani rämpyteltävinä.
Kuuntelen sujuvasti kaikenlaista musiikkia, 50luvun iskelmistä ja jazzista aina klassiseen asti.
Mottosi?
Tärkeät asiat ajallaan, siivous aina
tuonnemmaksi.

Matti-Pekka Janhunen

Mitä Janhusten sukuhaaraa edustat?
Isäni ja hänen esivanhempansa olivat kotoisin
Joroisten Maavedeltä. Vietin siellä
lapsuudessani useita kesäviikkoja Elinamummon luona.

Kuka Olet?
Olen Matti-Pekka Janhunen Kotkan Karhulasta. Miten lähdit sukuseuratoimintaan mukaan?
Isä Pauli ja sedät Matti ja Ville olivat
kiinnostuneita suvun taustoista ja omista
Mistä lähdit maailmalle?
Synnyin Kuopiossa 61 vuotta sitten. Isäni oli
juuristaan. Ilmeisesti sain kipinän suvun
lähtöisin Joroisten Maavedeltä ja äiti
vaiheiden tutkimiseen juuri heidän kauttaan.
Kuopiosta. Suurimman osan elämästäni olen
viettänyt täällä Karhulassa.
Kauanko olet toiminut sukuseurassa?
Olen toiminut sukuseurassa alusta lähtien.
Perheesi?
Tapasimme vaimoni Lean kanssa lukioaikana
Mikä sukuseuratyössä on mukavinta?
vuonna 1968 ja yhteisiä vuosia on siis takana
Olen saanut tutustua joihinkin lähellä oleviin
yli 40. Lapsia meillä on kolme: Elina, Antti ja sukulaisiin, joiden olemassaolosta en ole
Heikki. Lapsenlapsia on siunaantunut yhteensä tiennyt aikaisemmin mitään, kuten esimerkiksi
neljä kappaletta.
pikkuserkkuihin. Erityisen mukavaa on ollut
saada uusia ystäviä ympäri Suomen maan.
Samalla tietämykseni Suomen historiasta on
Ammatti?
Olen ollut lähes koko työurani ajan
kasvanut huimasti.
yksityishammaslääkärinä Karhulassa, noin 37
vuotta. Olen muutaman viime vuoden ajan
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JANHUSET /JANHOSET TÖISSÄ
Työpäiväni: Pentti Janhunen

kuntayhtymän vesihuollossa verkkopalveluyksikön
päällikkönä. Yksikköni tehtäviin kuuluu mm.
vesihuoltoverkkojen kunnon- ja toiminnan
tutkiminen, saneerausten ohjelmointi ja
verkkokarttojen sekä verkkotietojärjestelmän
ylläpitotehtävät. Kuntayhtymä aloitti toimintansa
vuoden 2010 alussa. Vesihuollon osalta se tarkoitti
aiemmin toimineiden Espoon, Vantaan, Helsingin ja
Kauniaisten vesilaitosten yhdistämistä osaksi uutta
kuntayhtymää. Kuntayhtymän perustamisesta asti
suuri osa työajasta on kulunut tähän integraatioon
liittyvään toiminnan yhtenäistämiseen ja erilaisiin
kehittämisprojekteihin.

Tälläkin kertaa työpäivä alkaa kokouksella, joka
liittyy toiminnan yhtenäistämisprojektiin. Konsultin
Hieman ennen herätyskellon soimista havahdun
tukemana mietimme prosesseja, toimintoja,
makuuhuoneessa olevasta pinnasängystä kuuluvaan suoritteita ja rajapintoja. Välillä keskustelu karkaa
vaimeaan kolinaan. Vuoden ja yhdeksän kuukauden varsinaisen asian ulkopuolelle. Kokouksen aikana
ikäinen Freja-tyttömme siellä on herännyt ja seisoo tulee välillä katsottua kännykästä tulleita
sängyssä laitaan nojaten ja tapittaa meitä vanhempia sähköposteja. Kokouksen jälkeen menemme
herkeämättä. Vaimo herää samalla ja nostaa Frejan kollegoiden ja konsultin kanssa lounaalle.
vielä hetkeksi väliimme pötköttämään ennen
Työpaikkani on Helsingin Ilmalassa ja
herätyskellon soimista.
lounasravintola on siellä olevan vesitornin katolla.
Pienen lapsen kanssa oppii ymmärtämään rutiinien Arkisesta ravintolasta on huikaisevat näkymät yli
merkityksen ja tämäkin aamu etenee saman kaavan koko Helsingin.
mukaan kuin lukuisat sitä ennen. Minä vaihdan
Iltapäivällä kommentoin lausuntoa, tutustun
Frejan vaipan ja puen hänet samalla kun vaimo
piakkoin käynnistyvän projektin
tekee omat aamutoimensa. Lähestyvä uhmaikä takaa projektisuunnitelmaan ja valmistelen tulevia
sen, että kaikki ei aina aamuisin mene vanhempien kokouksia. Sen jälkeen on vuorossa rutiinitöitä;
suunnitelmien mukaan, mutta tänä aamuna kaikki
laskujen hyväksymistä ja sähköposteihin
sujuu suurin piirtein toivotusti ja pääsemme
vastaamista. Luen myös asianhallintajärjestelmästä
lähtemään Frejan kanssa kohti päiväkotia aikataulun samalla viikolla tehdyt viranhaltijapäätökset ja
mukaisesti. Päiväkoti on onneksi vain parin
intrassa olevat tiedotteet.
minuutin kävelymatkan päässä kotoamme. Matkalla
tapaamme naapuritalossa asuvan Linnean, joka on
Leimaan itseni ulos työpaikalta ja mietin
Frejan kanssa saman ikäinen ja hoidossa samassa
mahdollisuutta pitää jossain vaiheessa pidennetty
päiväkodissa. Tytöt tervehtivät toisiaan iloisesti ja
viikonloppu käyttäen kertynyttä työajan plussaldoa.
loppumatka sujuu yhdessä. Päiväkodissa rutiinit
Kotimatkalla junassa ajatukset pyörivät vielä
jatkuvat; ulkovaatteet eteisessä naulaan ja sitten
työasioiden parissa ja vastaan vielä yhteen
käsien pesulle. Hoitotäti ottaa leluja esiin ja Freja
kiireelliseen sähköpostiin. Kotiovella työasiat
jää matolle leikkimään muiden taaperoiden viereen. alkavat poistua mielestä Frejan iloisten kiljahdusten
myötä.
Junassa matkalla töihin katson uutiset kännykästä.
Samalla ajatukset alkavat siirtyä tulevan päivän
Seuraava kirjoittaja tässä sarjassa tulee
työtehtävien pariin. Noin parin kymmenen minuutin Hankasalmen Niemisjärven Janhosten joukosta.
työmatkan jälkeen leimaan itseni sisään
työpaikalleni Helsingin seudun ympäristöpalvelut –
Pentti Janhunen
kuntayhtymään (HSY). Kuntayhtymä huolehtii
Espoo
pääkaupunkiseudun vesi- ja jätehuollosta sekä seutu
- ja ympäristötiedon tuottamisesta. Työskentelen
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Kokouskutsu
Janhusten ja Janhosten sukuseura ry:n

jäsenet kutsutaan kahdeksanteen varsinaiseen sukukokoukseen, joka pidetään Jyväskylässä,
Vaajakosken Noukanniemessä sunnuntaina 1. päivänä heinäkuuta 2012 kello 16.00.

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 14 §:ssä määrätyt asiat.
1

Kokouksen avaaminen

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4

Hyväksytään kokouksen asialista

5

Hyväksytään vuosien 2009-11 toimintakertomukset

6

Hyväksytään vuosien 2009-11 tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7

Päätetään jäsenmaksun suuruudesta toimikaudelle 2012-14

8

Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio toimikaudelle 2012-14

9

Valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle 2012-14

10

Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja toimikaudelle 2012-14

11

Käsitellään muut mahdolliset asiat

12

Kokouksen päättäminen

Hallitus
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Janhusten ja Janhosten sukuseura ry

Toimintakertomus vuodelta 2009
Yleistä

Hallituksen jäsenet

Kertomusvuonna järjestettiin sukuseuran
varsinainen sukukokous 6.-7.6. Hankasalmella. Pöyhönen Pentti
Tilaisuuden ohjelmassa oli esitelmiä, musiikkia, Janhonen Risto
esiteltiin ja jaettiin seura 20-vuotishistoriikki ja
Skog Kaija
ennen kaikkea käytiin vapaata keskustelua.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri

Sukuseuran jäsenmäärä on vakiintunut hiukan
yli 200 henkilöön.

Janhonen Tapio

rahastonhoitaja

Janhonen Leena

jäsen

Seuran talous on kunnossa.

Janhunen Matti-Pekka

jäsen

Janhunen Soile

jäsen

Kivelä Tiina

jäsen

Vesander Mirja

jäsen

Kokoustoiminta

21.03.2009: Hallituksen kevätkokouksessa
käsiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus ja
tilinpäätös. Sovittiin seuraavasta varsinaisesta
sukukokouksesta. Käsiteltiin 20vuotishistoriikin tilannekatsaus ja keskusteltiin
Tiedotus
sukulehden sisältökysymyksistä.
28.3.-2.4.2009: Hallitus piti
sähköpostikokouksen uusista kunniajäsenistä.

Kertomusvuoden aikana ilmestyivät
jäsenlehden numerot 40 ja 41.

06.-07.06.2009: Sukuseuran varsinainen
sukukokous pidettiin Hankasalmella.
Sukukokous hyväksyi edellisen toimintakauden Sukuseuran kotisivuille on lisätty ajankohtaista
tietoa ja poistettu vanhoja tietoja. Kotisivuilla
tilit ja valitsi uuden hallituksen. Päiviin
on vierailtu vuoden aikana tasaiseen tahtiin.
osallistui noin 50 henkilöä.
07.06.2009: Uusi hallitus piti
järjestäytymiskokouksen.
03.10.2009: Hallituksen kokouksessa
käsiteltiin seuran toiminnan
tehostamissuunnitelmista, selvitettiin DNAtutkimusta ja päätettiin seuraavan lehden
sisällöstä.
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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.
Kokoustoiminta

Hallituksen jäsen
Pöyhönen Pentti

puheenjohtaja

Janhonen Risto

varapuheenjohtaja

Kaija Skog

sihteeri

Janhonen Tapio

rahastonhoitaja

Janhonen Leena

jäsen

Janhunen Matti-Pekka

jäsen

Janhunen Soile

jäsen

Kivelä Tiina

jäsen

Vesander Mirja
jäsen
20.03.2010: Hallituksen kevätkokouksessa
käsiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus ja
tilinpäätös. Sovittiin seuraavasta
kesätapaamisesta ja saatiin DNA-tutkimuksen
tilannekatsaus. Keskusteltiin sukulehden
Tiedotus
sisältökysymyksistä.
Kertomusvuoden aikana ilmestyivät
07.08.2010: Sukuseuran kesätapaamiseen
jäsenlehden numerot 42 ja 43.
Kotkassa osallistui 25 henkilöä.
Sukuseuran kotisivuille on lisätty ajankohtaista
02.10.2010: Hallituksen kokouksessa päätettiin tietoa ja poistettu vanhoja tietoja.
sukulehden sisällöstä ja päätettiin perustaa
sukuseuran sivusto Facebookiin.
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Janhusten ja Janhosten sukuseura ry

Toimintakertomus vuodelta 2011
Yleistä
Kertomusvuonna järjestettiin sukuseuran
kesätapaaminen Saarijärvellä. Tilaisuuden
ohjelmassa oli isäntänä toimineen Pohjoisen
Keski-Suomen oppimiskeskuksen esittely,
DNA-tutkimuksen tilannekatsaus ja vapaata
seurustelua.

Hallituksen jäsenet
Pöyhönen Pentti

puheenjohtaja

Jamhonen Risto

varapuheenjohtaja

Kaija Skog

sihteeri

Janhonen Tapio

rahastonhoitaja

Sukuseuran jäsenmäärä on vakiintunut hiukan
yli 200 henkilöön.

Janhonen Leena

jäsen

Janhunen Matti-Pekka

jäsen

Seuran talous on kunnossa.

Janhunen Soile

jäsen

Kivelä Tiina

jäsen

Vesander Mirja

jäsen

Kokoustoiminta
26.03.2011: Hallituksen kevätkokouksessa
käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös. Sovittiin
seuraavasta kesätapaamisesta, saatiin raportti
sukuseuran Facebook-toiminnasta ja päätettiin
kirjoituskilpailun palkinnoista. Keskusteltiin
jäsenlehden sisältökysymyksistä.
02.07.2011: Sukuseuran kesätapaamiseen
Saarijärvellä, tilaisuuteen osallistui 20 henkilöä.
01.10.2011: Hallituksen syyskokouksessa
käsiteltiin kesätapaamisen kuulumiset sekä
tietosuojaa ja rekisteriselostetta koskevat
kysymykset. Keskusteltiin jäsenlehden
sisällöstä.

Tiedotus
Kertomusvuoden aikana ilmestyivät
jäsenlehden numerot 44 ja 45.
Sukuseuran kotisivuille on lisätty ajankohtaista
tietoa ja poistettu vanhoja tietoja. Kotisivujen
keskustelupalstan yhteydenotot ja kysymykset
on ratkaistu.
Vapaamuotoista keskustelua sukuseuran
jäsenien kesken käytiin Facebook-sivulla, jolla
on 34 fania. Kaikilla toiminnasta
kiinnostuneilla on mahdollisuus julkaista ja
muokata materiaalia sivulla. Sukuseuran
Facebook-sivu perustettiin lokakuussa 2010 ja
se on osoitteessa www.facebook.com/
janhuset.janhoset.
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Kolme vuotta numeroina
TULOSLASKELMA

Janhusten ja Janhosten sukuseura ry
2009

2010

2011

1.1—31.12

1.1—31.12

1.1—31.12

-JÄSENMAKSUTUOTOT

1983.48

1873.29

1903.49

-JÄSENMAKSUTUOTOT

- 360.77

- 301.83

- 379,20

HALLINNON KULUJÄÄMÄ

1622.71

1571.46

1524.29

-10.00

-578.71

0

-249

48.68

39.66

-168.50

0.00

-68.50

-312.4

-558

0

-1119.91

-589.55

-542.45

-SIJOITUSTUOTOT / -KULUT

-18.81

-20.2

-24.01

TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ

-255.91

-126.32

928.99

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

0.00

0.00

0.00

3752.38

3691.96

3631.62

30.13

0.00

0.00

-RAHOITUSARVOPAPERIT

7017.15

7017.15

7017.15

-RAHAT JA PANKKISAAMISET

1730.51

954.40

2278.73

12530.17

11663,51

112927.50

737.00

0.00

335.00

12045.74

11789.83

11663.51

-255.91

-126.32

928.99

3.34

0.00

0.00

12530.17

11663.51

12927.5

VARSINAINEN TOIMINTA

-SUKUTUTK. TUOTOT/KULUT
-PAINOTUOTTEET TUOTOT/KULUT
-NETTISIVUT
-JUHLAT, KOKOUKSET
-JÄSENLEHTI

TASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
-VAIHTO-OMAISUUS
-LYHYTAIKAISET SAAMISET

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
-SUKUTUTKIMUSRAHASTO
-ED. TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
VIERAS PÄÄOMA
-LYHYTAIKAISET VELAT

Sivu 13
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Janhusten ja Janhosten sukuseura ry

Toimintasuunnitelma vuosille 2012 – 2014
1. Sukuseuran varsinainen sukukokous valitsee hallituksen, jonka vastuulla on seuran asioiden,
tapahtumien, talouden ja toiminnan kehittämisen hoito.

2. Sukuseura selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalii suvun perinteitä sekä edistää yhteenkuuluvuuden
tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3. Sukuseura toteuttaa tarkoitusperiään:


järjestämällä yhteisiä kokouksia, retkeilyjä ja muita toimintaan liittyviä tilaisuuksia



keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta



tutkimalla ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön
tulokset jäsenten tietoon



harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä



pitämällä luetteloa suvun jäsenistä.

4. Sukuseura aktivoi talo- ja henkilöstöhistorioiden laatimista ja avustaa tulosten julkistamista.
5. Sukuseura kannustaa esivanhempien sukutaulujen laatimista ja käyttämistä.
6. Sukuseuran jäsenet pyrkivät omalla toiminnallaan selvittämään suvun irrallaan olevien sukuhaarojen
liittämistä kokonaisuuteen.

7. Sukuseura toteuttaa sääntöjen määräämät asiat ja järjestää seuraavan varsinaisen sukukokouksen.

Hallitus
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Janhusten ja Janhosten sukuseura ry

Tulo- ja menoarvio vuosille 2012-2014
EUR/V
VARSINAINEN TOIMINTA
-JÄSENMAKSUTUOTOT
-VARSINAISEN TOIMINNAN
KULUT
HALLINNON KULUJÄÄMÄ
-VAPAAEHT. SUKUTUTK.
TUOTOT

+2 100
+ 300
+1 800

+ 250

PAINOTUOTTEIDEN TUOTOT

+ 100

-KOKOUSTUOTOT/KULUT

- 1000

-SUKUSEURAN JÄSENLEHTI

- 800

-KOTISIVUT

- 350

YLI- / ALIJÄÄMÄ

Hallitus
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry
Hallituksen kevätkokous

Hallituksen jäsenten yhteystiedot

Hallituksen kevätkokouksessa hyväksyttiin
vuodelta 2011 toimintakertomus, tuloslaskelma
ja tase. Päätettiin varsinaisen sukukokouksen
valmisteluista.

¤ 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
Tämän lehden välissä on vuotuisen jäsenmaksun
pankkisiirtolomake. Epäselvissä tapauksissa ota
yhteys rahastonhoitaja Tapio Janhoseen. Jäsenmaksu
on 10 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

¤ 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: 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: 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, 40660 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

2
http://www.janhunenjanhonen.com

www.facebook.com
/janhuset.janhoset

