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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

ESTER JANHONEN IN MEMORIAM

Mennyt kesä tuntui ainakin minun mielestäni harvinaisen vetiseltä, sataa ropsutteli milloin vähemmän,
milloin enemmän. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä, jolloin kokoonnuimme kahdeksanteen varsinaiseen sukukokoukseen, oli kuitenkin lämmintä ja
aurinkoista, mutta niinhän minä lupasin edellisessä
lehdessä. Lupaus oli kyllä lähinnä toivomusluonteinen, onneksi se kuitenkin toteutui, kauniilla ilmalla
kaikki sujuu helpommin.
Varsinaisessa sukukokouksessa oli ilahduttavan paljon
osallistujia, yhteensä 65 henkilöä, kaukaisimmat aina
Oulusta saakka. Näin paljon jäseniä ei tapaamisiimme
ole tullut vuosikausiin, suuri kiitos kaikille osallistujille, te teitte tapaamisesta juhlan. Uusi hallitus valittiin,
entisestä jäi pois omasta tahdostaan Kaija Skog omien
sanojensa mukaan täysin palvelleena. Esitämme vielä
Kaijalle kiitokset hänen työstään sukuseuramme hyväksi. Uusi hallitus on jälleen haasteiden edessä, miten
saada edellisen kauden lopun vireys säilymään jatkossa. Seuran jäsenet ovat tietenkin tässä avainasemassa.
Näyttää siltä, että yksipäiväinen kokous sopii paremmin jäsenien aikatauluihin kuin kaksipäiväinen.

Ester Janhonen (perhetaulu 262) poistui keskuudestamme 86-vuotiaana 30.8.2012. Hän oli syntynyt Hankasalmella 19.3.1926. Esterin isä Herman kuului Hankasalmen Niemisjärven Janhosiin, joka perusti sahan1920
-luvulla Niemisjärvelle. Ester itse valmistui diakonissaksi ja teki kotipaikkakunnallaan pitkän ammatillisen
uran seurakuntasisarena. Me kaikki paikkakunnan lapset pelkäsimme vähän Esteriä, koska hän hoiti meidän
sairauksiamme ja rokotti meitä. Todellisuudessa Ester
oli erittäin ystävällinen, rauhallinen ja hiljainen ihminen, joka kärsi neulan pistoista varmaan yhtä paljon
kuin asiakkaatkin.

Uusi/vanha hallitus ottaa edelleen kaikkia kehitysideoita vastaan mielihyvin, jotta jäsenistön mielipiteet tulisivat kuulluiksi. Meillä on kotisivut, joilla on käynyt toista tuhatta vierailijaa viimeisen kolmen vuoden aikana.
Lisäksi facebook ja puhelimet sekä kirjeet toimivat hallituksen jäsenten ja jäsenistön yhteyksissä, käyttäkää
niitä surutta. Jotain tiedon murusia tulee teille myös
tämän kaksi kertaa ilmestyvän jäsenlehden välityksellä

Ester oli kiinnostunut suvustaan ja laajemmin koko ympäristön historiasta. Hän oli aktiivisesti mukana sukuseuran perustamisvaiheessa ja kirjoitti jäsenlehteemme
ahkerasti. Viimeisimmät artikkelit olivat Janhossukujen nuoremmasta sukupolvesta vuodelta 2007 ja
Paanalan sotilastorpasta vuodelta 2005. Hän osallistui
myös Niemisjärven ja Halttulan Janhosista kertovan
kirjan kirjoittamiseen. Harrastuksistaan Ester 80Toivotan kaikille kaunista syksyn jatkoa ja kohtuullisia vuotispäivänään mainitsi pitsin nypläyksen ja lukulehden toimituksen, ne vievät paljon aikaa, mutta tulosta
talvi-ilmoja.
tulee vähän. Esterillä oli laaja ystävä- ja tuttavapiiri,
joka osaltaan auttoi ylläpitämään henkisen vireyden.

Pentti Pöyhönen
Tampere
Pentti Pöyhönen
Puheenjohtaja
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KAHDEKSAS VARSINAINEN SUKUKOKOUS JA KESÄTAPAAMINEN 2012
Suvun kesätapaaminen alkoi lämpimän pilvipoutaisen sään vallitessa sunnuntaina 1.7.2012
Vaajakosken Noukanniemessä Päijänteen pohjoispäässä. Suuren osanottajamäärän johdosta
saimme iloksemme siirtää tilaisuuden kokonaisuudessaan pidettäväksi ruokasaliin, koska yli 60
henkeä eivät olisi sopineet kokoustilaan. Samoin
iloinen asia oli nähdä useita nuoria osanottajia
kesätapaamisessa. Hallituksen jäsen Leena Janhonen otti vastaan vieraiden ilmoittautumiset ja
ohjasi tulijat ruokasaliin. Hallituksen varapuheenjohtaja Risto Janhonen toivotti vieraat tervetulleeksi kello 12.

sesti elinolosuhteiden huononeminen sai pienen
määrän ihmisiä liikkeelle 60 000 vuotta sitten. Tästä
ajanhetkestä alkaen seuraavan 50 000 vuoden kuluessa koko maapallo asutettiin. Asutus levisi ensin
Afrikan alueelle, sitten eteläiseen Aasiaan ja Välimeren piiriin sekä lopuksi Amerikan mantereelle ja
pohjoiseen Eurooppaan.

Haploryhmä on toinen keskeinen käsite DNAtutkimuksissa. Haplo-sana tulee kreikan kielestä ja
tarkoittaa ”toisesta poikkeavaa”, klaania. Suomalaisista kuuluu noin 58 % haploryhmään N1c1, joiden
esivanhemmat ovat idästä tulleita ja heidän asutusalueensa on ollut karkeasti Pähkinäsaaren rauhan
Ruokailun jälkeen sukuseuran hallituksen puheenrajan (Karjalan kannas – Raahe linja) itäpuoli. Tätä
johtaja Pentti Pöyhönen johdatteli kokouksen osan- ryhmää on kutsuttu ”mammutin metsästäjiksi”.
ottajien esittäytymisen. Pentti esitteli seuraavaksi
Ruotsin suunnalta on tullut väestön esi-isiä noin 28
juhlaesitelmän pitäjän Rauno Janhusen. Raunon esi- %. Loput ovat tulleet etelästä tuoden mukanaan
telmä käsitteli DNA-tutkimusmenetelmää, jolla voi- omia haploryhmiään.
daan täydentää sukututkimuksen ja muun historiantutkimuksen tuomaa tietoa. Rauno oli myös pitkäai- Nyyssöset ovat lähtöisin Joroisista samalta seudulta
kainen sukuseuran hallituksen jäsen. Lauri Koskinen Janhusten/Janhosten kanssa. Sen vuoksi ei ole yllättävää, että perimän erot joihinkin Nyyssösiin nähden
oli myös paikalla. Lauri toimii koordinaattorina Suomen DNAtutkimusprojektissa. Hän myös esitti
lisätietoja Raunon esitelmään.
Rauno aloitti esityksensä kello 13.15
kertomalla virolaisten käsityksen suomalaisten asutushistoriasta. Pahapäisimmät sahtisiepot ja puukkojunkkarit lastattiin Viron rannikolla veneisiin etelätuulen vietäviksi. DNA-tutkimuksen
mukaan väestö Suomeen on saapunut
todellisuudessa pienempinä ja suurempina ryhminä idästä, lännestä ja etelästä.
Eri tulosuunnat johtivat eri heimojen ja
murteiden syntyyn ja yhteinen kieli
muodostui vasta noin 1500 vuotta sitten. Eri tulosuunnista johtuen itäsuomalaiset eroavat länsisuomalaisista perimältään enemmän kuin saksalaiset englantilaisista.

Edustajia Kuopiosta

ovat pienempiä kuin Janhusten/Janhosten kesken.
Rauno päätti mielenkiintoisen juhlaesitelmänsä kerDNA tulee englanninkielisistä sanoista ja tarkoittaa tomalla, että Uralilta lähteneet nuoret miehet ottivat
solun kemiallista ainetta, joka sisältää ihmisen peosin vaimoja Euroopasta. Tämä perimän sekoitus
rintötekijät. Tietyt perintötekijät siirtyvät muuttuvähensi mongolipiirteitä Suomen väestössä. Yleisesmattomina sukupolvelta toiselle. Tätä tosiasiaa voi- ti ottaen geenien sekoittuminen eri alueilta vahvistaa
daan käyttää hyväksi perintötekijöiden kartoitukses- väestön ominaisuuksia. Joroisten historiassa on kersa. Täten on selvinnyt, että kaikkien tutkittujen ihrottu Janhosten ja Janhusten tulleen Laatokalta Jomisten perintölinjat johtavat yhteiseen esi-isään Af- roisiin.
rikassa ehkä noin 140 000 vuotta sitten. Mahdolli-
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Lämpimän kesäsään saattelemana kesätapaamisen
Reilu kahvitauko klo 14.15 jätti myös aikaa vähän
jaloitella ulkona ja keskustella muiden suvun jäsen- osanottajat suuntasivat kokoustilan vieressä sijaitsevalle venelaiturille ja siitä Katrilli nimiseen alukten kanssa. Kahvitauon jälkeen seurasi ohjelmassa
seen. Alus suuntasi pohjoisella Päijänteellä kevyespäivän taideosuus ja Pentti Pöyhönen esitteli musä tuulessa Kalasaaren ohi etelän suuntaan. Kannella
siikkiesiintyjät Raimo Janhusen ja Elli-Noora Janhosen sekä Tapio Janhosen, joka säesti pianolla laulajia. Lyyrinen tenori Raimo on
sukuseuran vakioesiintyjä ja lauloi tällä
kertaa kolme laulua.
Elli-Noora esiintyi
ensi kertaa sukuseuran tilaisuudessa. Hän
lauloi todella kauniilla heleällä äänellään
myös kolme laulua.
Viimeisenä oli vuorossa liikunnallinen
esitys, kun Jasu esitti
musiikin tahdissa
vauhdikkaan breakdance esityksen.
Taustallan varsinaisen sukukokouksen pöytäkirjantarkastajat
Pentti esitteli klo
15.15 Viljo ja Matti-Pekka Janhusen, jotka kertoikevyt kesätakki oli sopiva varustus pienen tuulen
vat dia-kuvin tarinoita Maavedeltä, suvun syntytakia, mutta alemmassa katetussa, ikkunoilla suojasijoilta. Matti-Pekka on sukuseuran hallituksessa.
tussa kajuutassa kahvin ja pullan nauttiminen sujui
Esityksen aluksi katsottiin vanhaa Pähkinäsaaren
tuulelta suojassa. Alus palasi pohjoisen suuntaan
rauhan rajasta kertovaa karttaa. Ruotsin kuninkaan
hieman toista reittiä Siikasaaren ohi ja kävi kääntykäskystä asutettiin myös Maaveden seutua, joka oli mässä Vaajakoskessa sulun alavirran puolella. Sieltä
melko lähellä rajaa. Asukkaita tuli Hämeestä, Viipalattiin jälkeen lähtösatamaan. Rantamaisemat
purista ja Savonlinnasta. Kirjoitettuna säilynyt hisolivat välillä jylhät, välillä laakeammat reitin varreltoria alkaa noin vuodesta 1500. Tuohon aikaanhan
la, mutta kauniit koko matkan. Tiivis yhden päivän
Suomen aluetta kutsuttiin Itämaaksi (Ruotsista kat- ohjelma ilmeisesti miellytti osanottajia ja aikataulun
soen) tai finnien maaksi. Maaveden seudulla harras- mukaan klo 19 osanottajat suuntasivat kotimatkalle
tettiin kaskiviljelyä, kun lännempänä oli jo käytössä kukin omalle reitilleen.
myös peltoja. Maaveden Kiekan alue on Vuoksen
vesistön ja Kymijoen vesistön vedenjakaja-aluetta.
Risto Janhonen
Kiekka ja Kiekankoski sijaitsevat harjualueella kahKirkkonummi
den järven välissä. Maavedellä sijaitsi tervatehdas
1900-luvulla. Myös Jorma Janhunen on tutkinut
Kiekan aluetta. Suvun alkuperäisillä asuinsijoilla ei
enää asu Janhusia. Viljo Janhunen täydensi mielenkiintoista diaesitystä muuttamilla tiedoilla ja muistoilla Kiekan alueelta.
Kahdeksas varsinainen sukukokous pidettiin klo 16
- 17 ja kokouksen puheenjohtajana toimi Tauno
Janhonen ja sihteerinä Risto Janhonen. Seuran jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 € vuodessa. Entisen
hallituksen jäsenet pois lukien Kaija Skog valittiin
uuteen hallitukseen.

Sivu 5

Jäsenlehti 47

Perhe tuli Oulusta saakka

Etualalla Kaija Skog

Viljo Janhunen

Matti-Pekka Janhunen

Rauno Janhunen

Jasu breikkaa

Elli-Noora Jamhonen

Raimo Janhunen (oik) ja Tapio Janhonen tutkivat vielä nuotteja
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RAJASEUDUN KATOJEN JA KAPINOIDEN KESKELLÄ
OSA 1
ja aitta ja Itä-Suomessa tarpeelliset riihi ja sauna,
lienee jo rakennettu ja peltoakin raivattu. Vuoden
1690 sato- ja kylvöluettelon mukaan, joka laadittiin
käräjillä kadon ja veronmaksukyvyn selvittämiseksi,
Olkkonen oli kylvänyt 12 kappaa ohraa peltoon ja
tynnyrin ruista kaskiin. Pelto oli tuottanut kaksi tynnyriä ohraa ja kasket kolme tynnyriä ruista. KatoMUUTTO
vuoden sato kohosi pitäjässä yleisesti vain kolmin
Juho Heikinpoika Janhunen (sukukirjan perhetaulu nelinkertaiseksi kylvömääriin nähden. Kaskiin kylvettävän syysrukiin menetystä oli enteillyt se, ettei
nro 423) oli ensimmäisiä idän suuntaan lähteneitä
Janhusia. Stolbovan rauhassa 1617 Ruotsi sai Käki- maa ollut jäätynyt syksyllä 1689, vaan lumi oli satanut sulaan maahan. Kevääseen tultaessa oras oli mäsalmen läänin ja Inkerinmaan. Nykyinen PohjoisKarjalan alue siirtyi silloin pysyvästi läntisen kult- däntynyt kaikkialla leudon talven vuoksi. Kevätkylmyys ja kesällä pitkään jatkuneet kovat helteet ja
tuurin piiriin ja luterilaisuudesta tuli virallinen uskonto. Alkuperäinen ortodoksiväestö alkoi muuttaa kuivuus olivat tukahduttaneet säätyneen oraan.
uskonveljien luo Venäjälle ja vain harvat jäivät yrit- Ruoste ja mesikaste vaivasivat ja ohrantähkiä erityinen mato. Yöhallat olivat sitten viimeistelleet tuhon.
täen sopeutua uuteen hallintotapaan ja uskontoon.
Ennen kaikkea Savosta alkoi Ruotsin voittomaalle
Tätä samaa oli koettu ennenkin ja tultiin kokemaan
voimakas muuttoliike. Lähtijöitä houkuttivat jo rai- vielä monena perättäisenä vuotena niin Pielisjärvelvatut sodan ja pakolaisuuden autioittamat tilat ja
lä, Rantasalmella kuin koko maassa. 1600-luvun
toisaalta harvaan asuttu erämaa vielä kaskeamatto- lopun ns. pieni jääkausi aiheutti toistuvia katovuosia
mine vaaroineen varsinkin alueen pohjoisosissa.
ja vaikein aika alkoi 1695. Kaskiviljelys epäonnistui
Alueen etuja oli myös vapautus sotaväenotosta. Ve- sateiden vuoksi ja peltoon kylvetyn viljan vei toisturorästit, sakot ja rangaistukset oli karkaamalla help- vat hallat ja kasvitaudit. Sato jäi osin korjaamatta ja
po jättää taakseen. Viranomaiset eivät karkureiden se vähäkin mitä saatiin, oli laadultaan niin huonoa,
lähtöpaikkakuntien palautuspyyntöihin juuri ottautu- ettei siitä ollut siemenviljaksi ja siitä leivottu leipä
neet, saatiinhan alueelle uusia asukkaita ja veronoli mustaa ja kitkerää. Ihmiset lähtivät kerjuulle,
maksajia. Myös jokainen katovuosi, joita toistui eri- ensin irtainväki sitten talolliset. Omaisuusrikollisuus
tyisesti 1600-luvun lopulla ankarina, sai muuttajat
lisääntyi ja nälkä ajoi ihmisiä epätoivoisiin tekoihin:
liikkeelle. Juho Janhunen perheineen suunnisti Pie- Juuan Vaikossa Paavo Tiaisen talossa syötiin ensin
lisjärvelle joskus 1695-96 Rantasalmen Kolkontai- kaikki kotieläimet, sitten koirat ja kissatkin. Lopulta
paleelta. Hänen isänsä oli tullut kylälle Hankasalvaimo surmasi nuorimmat lapset, jotka syötiin. Samen Sauvamäeltä Pieksämäen kautta. Veljekset ei- man koki kerjuulla ollut orpopoika. Vaimo vanhimvät tilanpitoa jatkaneet ja he hajaantuivat eri suun- man pojan kanssa jäi henkiin, mutta teoista seurasi
tiin viimeistään vuoden 1695 aikana.
heille kuolemantuomio. Näiden suurten kuolonvuosien 1695-97 aikana kuoli kolmannes Suomen väesKATO
töstä. Juhon vaimon kuolinvuonna 1696 Pielisjärvellä haudattiin 133 henkilöä, kun se 1690-luvun
Juho oli muuttaessaan sukukirjamme mukaan jo
nelissäkymmenissä, joten vaimo lienee ollut hänellä alussa oli keskimäärin 35 henkilöä vuodessa. Monen
jo tullessaan ja varmaan muutakin perhettä. Juhon ei kohdalla ei haudattujen luetteloon merkitty nimeäkään.
tarvinnut umpikorpeen taloaan laittaa vaan hän
muutti vasta autioituneelle tilalle. Pielisjärven itärajalle syntyi 1680-luvulla useita uusia kyliä, kun Ilomantsin vastainen raja siirtyi etelämmäksi. Juhon
talonpaikan Jaakonvaaran kylässä oli Matti Olkkonen raivannut 1684 ja asuttanut sitä kymmenkunta
vuotta. Tarpeelliset rakennukset, joita maanlain rakennuskaaren mukaan olivat asuinhuone, karjasuoja
Vuonna 1696 vuoden viimeisenä päivänä oli Pielisjärven pitäjän 125. haudattu Juho Janhusen
vaimo. Samaan aikaan pitkään kasvanut viha
arrendaattoria ja hänen kantokirjuriaan vastaan
kulminoitui kapinaan ja talonpojat ryöstivät
Nurmeksen ja Lieksan hovit.
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Pielisjärvi – kuolleet 1689 -1696: 125 Johan Janhoises hustru ibidem (suom. sama kuin edellä …ifron
Jakonw)
Pielisjärven vuoden 1696 savuluettelossa näkyvät
kadon seuraukset Jaakonvaaran kylässä: vain kahta
taloa asutaan ja kolmannen väki on kerjuulla, kahta
ei mainita ollenkaan. Etsiessäni Juhon perheestä ensimmäisiä tietoja Pielisjärven kirkonkirjoista, löysinkin syyn Olkkosen talon autioitumiseen. Matti Olkkonen hautasi vuonna 1695 tammikuussa poikansa,
sitten pari viikkoa ennen pääsiäistä vaimonsa ja kuoli
lopulta itse pääsiäisen jälkeen. Arrendaattorit eli veronvuokraajat huolehtivat autioiden asuttamisesta ja
kantokirjuri Simon Affleck lienee osoittanut tilan
Juholle hänen saavuttuaan Pielisjärvelle. Juho sinnitteli sitten tilallaan vaikeiden aikojen yli ja söi pettua,
jäkälää ja olkia leivän jatkeena kuten naapurinsakin.
Autiotilan asuttanut sai viisi verovapaata vuotta, mikä varmasti auttoi tilanteessa. Juho avioituikin pian
uudelleen. Elin Horttanainen lienee paikkakuntalaisia, koska sukunimi esiintyy tuolloin jo useammassa
talossa. Vuonna 1669 tai 1704 syntyi poika Lassi. Ja
muitakin lapsia varmaan siunaantui; kirkonkirjat kun
ovat tältä ajalta varsin puutteelliset jos eivät puutu
kokonaan.

kylän alueelle. Iso reduktio vuonna 1681 mullisti
alueen veronsaantisuhteet kun vapaaherrakunnat peruutettiin kruunulle ja koko Käkisalmen läänin veronkanto vuokrattiin yksityisille. Pohjois-Karjalaan
vuokraajaa oli vaikea saada rajapitäjän kaukaisuuden
ja epävarmuuden vuoksi. Vuokraajaksi ryhtyi vuonna 1684 inspehtori Salomon Ehnberg ja pian hänen
veronkantokirjurikseen alueelle tuli Simon Affleck.
Kirjuri sai hoitaa pitäjää ajan oloon yhä itsenäisemmin, koska Ehnbergillä oli vuokralla myös Sortavala,
jossa itse asui.

Arrendaattorit solmivat yksityiskohtaisen vuokrasopimuksen kruunun kanssa. Pielisjärven vuokra oli
600 hopeatalaria ja 300 tynnyriä viljaa. Vuokran
maksuaikaa kruunulle oli seuraavan vuoden maaliskuun puoliväliin asti. Vuokraus velvoitti hovileirien
rakennusten kunnossapitoon ja tehokkaaseen viljelyyn. Karjaa oli oltava peltojen lannoittamiseen eikä
lantaa saanut myydä talosta pois! Niittyjä oli raivattava ja metsää hoidettava. Rajariidoista oli ilmoitettava välittömästi ja sotavahingoista sai korvausta.
Kadon sattuessa verohelpotusta voitiin harkita.
Vuokraajilta edellytettiin myös talonpoikien kunnollista kohtelua. Pielisjärvellä Brahean kaupunki lakkautettiin hetimmiten ja kaupunki revittiin kirjaimellisesti maan tasalle Lieksan hovileirin peltojen tieltä.
ARRENDAATTORI
Talonpojat velvoitettiin päivätöihin, joiden avulla
hovileirien viljelystyöt hoidettiin. Päivätöillä kunKun Juho muutti Pielisjärvelle, olivat olot rajaseunostettiin myös rakennukset ja aidat ja hoidettiin kuldulla kireät paitsi elannon myös yhteiskunnallisen
tilanteen vuoksi. Valtakunnandrotsi Pietari Brahe oli jetukset ylijäämä tavaroiden myymiseksi ja ostotavasaanut alueen 1652 läänityksekseen ja liitti sen osak- roiden hankkimiseksi. Heinää oli talonpoikien myös
si Kajaanin vapaaherrakuntaansa, joka käsitti jo Kai- toimitettava karjan vuoksi. Pielisjärvellä päivätöiden
määrä oli noin päivän verran taloa kohti. Toinen honuun ja Pohjois-Savon. Brahe ymmärsi, että läänin
tuotto riippui ratkaisevasti alustalaisten hyvin voin- vileiri perustettiin alueen laajuuden vuoksi Nurmekseen 1687.
nista ja järjesti alueen olot sen mukaan. Vireän ja
kehittyvän pitäjän keskukseksi hän perusti Brahean
kaupungin Pielisjärven silloisen keskuksen Lieksan Arrendaattorit kohtelivat talonpoikia omavaltaisesti
ja pitivät näitä haltuunsa uskottuna omaisuutena.
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Etuna oli kunkin talon mahdollisimman varma viljelys, joten huonot isännät voitiin ajaa tilaltaan ja sijoittaa tilalle toinen. Myöskään vapaata muuttamista
pitäjästä toiseen ei sallittu. Jos talonpojalta vero jäi
maksamatta, se perittiin jälkikäteen neljäsosan korotuksella. Jos viljaa tai rahaa ei ollut, ulosotettiin kotieläimiä tai talouskaluja. Tämä kiihdytti talonpoikia
ja niinpä tuli yleiseksi sotaväen apu verojäämien
perinnän suojaamiseksi 1690-luvulla.
KAPINA
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Nurmeksen hovissakin käytiin vielä pari kertaa. En
usko, että Juho Janhunen näihin tapahtumiin aktiivisesti osallistui. Vasta paikkakunnalle muuttaneena
henkilökohtaista kaunaa arrendaattoria tai hänen
kirjuriaan kohtaan tuskin oli ja verovapauskin oli
suojana. Vaimon kuolema aiheutti kotona varmasti
ongelmia, puuttuihan talosta nyt yksi työtä tekevä
käsipari. Pitäjän asioiden tulehtuneesta tilanteesta
hän varmasti oli kuitenkin jo tietoinen. Mutta oliko
Juho kuullut Rantasalmelle autiotilasta juuri nimismies Långin langon välityksellä?

Pielisjärveläiset uhmailivat arrendaattori Ehnbergiä Pielisjärveltä kapina levisi Liperiin ja edelleen muijo vuodesta 1685 alkaen eikä kantokirjuriksi pestattu hin pitäjiin. Paikalle lähetettiin sotaväkeä, joka kyllä
ankara Simon Affleck parantanut tilannetta. Talon- rauhoitti läänin, mutta myös tappoi, pahoinpiteli ja
kokoili ryöstösaalista omaan
lukuunsa. Kapinallisista monet
tuomittiin myöhemmin käräjillä
kuolemaan. Vuodenvaihteen
1696-97 ”nälkäkapina” oli mittavin kapinaliikehdintä sitten
nuijasodan Suomen maaperällä.
Ihmisten hätä ja arrendaattoSalomon Ehnbergin nimikirjoitus Pielisjärven arrendaattori 1685-1705
rien ankaruus talonpoikia kohtaan tuli nyt kruunun virkamiehille tiedoksi. Hyvät aikomukset kuitenkin jäivät,
pojat kävivät valittamassa asiasta kenraalikuvernöö- kun Venäjä julisti sodan Ruotsille vuonna 1700.
rille ja kahteen otteeseen Tukholmaan, mutta tuloksetta. Elokuussa 1696 lähti Affleck rästien perintään LÄHTEET:
nimismiehen ja kolmen lautamiehen kanssa ValtiKilpeläinen, Hintikka, Saloheimo 1954: Pielisjärven
mon Haapakylään. 18 talonpoikaa oli vastassa uhkailemassa. Perintää yritettiin uudelleen joulukuun historia I.
alussa. Affleckin poistuessa paikalta yönselkään
Kokkonen Jukka ja Partanen Jukka 2003: Kapinaampui nuorimies häntä jousella, jonka nuoli oli va- miehiä, katoja ja perheitä: lähteitä veronvuokraajien
rustettu puukolla. Puukko tipahti, joten taponyritys ajan Pielisen Karjalasta. Suomen Sukututkimusseuepäonnistui. Toisaalla häntä ei enää päästetty taloon
ran vuosikirja 45.
sisälle ja kantokirjuri sai palata Lieksaan tyhjin toimin. Talonpojat rohkaistuivat nyt hyökkäykseen ja Kokkonen Jukka 2002: Rajaseutu liikkeessä: KaiNurmeksen hovi ryöstettiin. Vastarintaa ei palvelus- nuun ja Pielisen-Karjalan asukkaiden kontaktit Veväki tehnyt. Affleck oli Lieksassa ja Ehnberg Sorta- näjän Karjalaan kreivin ajasta sarkasotaan (1650valassa. Kolme päivää tämän jälkeen käytiin Liek- 1712).
san hovin kimppuun 90 miehen voimin. Affleck linnoittautui hovin päärakennukseen mukanaan nimis- Pielisjärven kirkonkirjat 1600-luvun lopusta ja 1700
mies, pitäjänluutnantti, renkinsä ja muutama naapu- -luvun alusta
rin mies. Ulos ei uskallettu, mutta eivät piirittäjätkään uskaltaneet sisälle. Talon polttamisestakin oli Saloheimo 1986: Pohjois-Karjalan historia II.
luovuttava, kun läheisen kirkon pelättiin palavan
Vilkuna KHJ 2005: Viha, Perikato, katkeruus ja kersamalla. Karjasuojia kuitenkin ryöstettiin. Affleck
tomus isostavihasta.
pakeni isäntänsä Ehnbergin luo Sortavalaan ja nimismies lankonsa luo Rantasalmelle. Kaksi päivää Wikipedia
myöhemmin palattiin taas Nurmeksen hoviin ryöstöretkelle ja tapanin jälkipäivinä viimeisteltiin sadan (Jatkuu seuraavassa numerossa)
Soile Janhunen
hengen voimin Lieksan hovin puhdistus. Lopuksi
Nurmes
loppiaisena ryöstettiin vielä nimismiehen talo ja
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tanssiyhtyeessä noin kolmenkymmenen vuoden
ajan, teimme pientä keikkaa lähialueella, häitä, pikkujouluja, peijaisia, eläkeläisten tansseja ym.

Kuka olet?

Tällä hetkellä soittelen etupäässä höyrypianoa
omaksi ja toivottavasti jonkun muunkin iloksi.
Kuuntelen sujuvasti melkein kaikenlaista musiikkia,
ja rakentelen vähän, erilaisia audiovahvistimia. Tykkään myös valokuvauksesta. Sain ensimmäisen kameran n. 15 vuotiaana, ja olen sen jälkeen ottanut
muutaman kuvan.
Mottosi?
Tapio Janhonen

Ihminen ei elä pelkästään leivästä, tarvitaan myös
musiikkia!
Mitä Janhosten sukuhaaraa edustat?

Joroisista Sauvamäen kautta, Niemisjärven JanhoOlen Tapio Janhonen, Hankasalmen Niemisjärveltä. laan.
Mistä lähdit maailmalle?

Miten lähdit sukuseuratoimintaan mukaan?

Olen paljasjalkainen niemisjärveläinen. Synnyin
täällä 68 vuotta sitten. Isäni oli syntyjään Jääsken
pitäjästä ja äiti Niemisjärven Janholasta. Suurimman
osan elämästäni, olen viettänyt Janholassa.

Sukuseuran perustamisen jälkeen, hallituksessa ja
rahastonhoitajana, oli Kauko Janhonen. 1995 hän
kysyi, voisinko jatkaa hänen rahastonhoitajan pestiä.
Lupasin ottaa tehtävän vastaan, kun olin vähän perehtynyt noihin kirjanpitohommiinkin. Siitä asti
olen ollut hallituksessa ja rahastonhoitajana.

Perheesi?
Tapasimme vaimoni Raijan kanssa Suonenjoella,
maatalousoppilaitoksessa, jossa opiskelimme kumpikin vuosina 1963 – 1964. Yhteisiä vuosia takanalähes 50. Lapsia meillä on kolme: Juha, Minna ja
Mikko. Lapsenlapsia on viisi.
Ammatti?
Tein työurani maa- ja metsätalousyrittäjänä Janholassa, vuosina 1968 – 2002. Nyt tilanpitoa jatkaa
nuorin poikamme Mikko ja asumme vaimoni kanssa
Niemisjärven rannalle rakentamassamme eläkemökissä.
Olen myös pitänyt sivutyönä pienimuotoista, yhden
miehen tilitoimistoa. Työ jatkuu vähäisessä määrässä edelleenkin.
Harrastukset?
Ehkä tärkein harrastukseni on musiikki. Soitan vähän pianoa ja kosketinsoittimia. Soitin pienessä

Mikä sukuseuratyössä on mukavinta?
On saanut tutustua sukulaisiin, joiden olemassaolosta ei ole ennen tiennyt.
Vanhojen asioiden penkominen tuntuu mielenkiintoiselta ja kun pääsen oikeasti eläkkeelle, aion penkoa enemmän.
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Hallituksen syyskokous

Hallituksen jäsenten yhteystiedot

Hallituksen syyskokouksessa hallitus järjestäytyi,
käsiteltiin sukukokouksen raportti ja sovittiin
jäsenlehden sisällöstä.

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

Jäsenmaksu
Tämän lehden välissä on vielä vuoden 2012 jäsenmaksun pankkisiirtolomake niille, jotka ovat
unohtaneet 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.

Apuraha
Sukuseuran hallitus on päättänyt myöntää apurahoja sukututkimuksiin. Hallitukselle osoitetut
perustellut hakemukset voi lähettää puheenjohtajan osoitteeseen.
Hallitus
Sukuseuran kotisivut
Osoitteemme on: www.janhunen-janhonen.com

¤ Risto Janhonen, varapuheenjohtaja
Nahkurinpiha 26, 02400 KIRKKONUMMI
Puhelin: 040-334667
Sposti: risto.janhonen@elisanet.fi
¤ Leena Janhonen, sihteeri
Lampelantie 9, 41490 NIEMISJÄRVI
Puhelin: 050-324 6113
Sposti: leena.janhonen@hankasalmelainen.com
¤ Tapio Janhonen, rahastonhoitaja
Hyyrysentie 65, 41490 NIEMISJÄRVI
Puhelin: 040-865 1759
Sposti: at.janhonen@luukku.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, 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) ja
Risto Janhonen

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

Lehdelle tarkoitettu materiaali lähetetään päätoimittajan
osoitteeseen.
Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino, Tampere
Taitto: Nana Abruquah
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