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Aika rientää tiuhaan tahtiin. Vuosi sitten kirjoi-
tin tällä palstalla, että kesä oli sateinen. Nyt ei
voi kirjoittaa niin, vaan pitäisi kertoa melkein-
pä päinvastaisista sääilmiöistä. Tämän johdosta
kesätapaamisemmekin sujui kauniin sään mer-
keissä, mutta näinhän on ollut lähes aina. Ra-
portti tapaamisesta kuvien kera on tässä lehdes-
sämme.

Sukuseuran hallitus on kokoontunut tapansa mu-
kaa kaksi kertaa tämänkin vuoden aikana. Asialis-
talla on ollut tavanomaisten juoksevien asioiden
lisäksi pari muutakin kehitysideaa. Ensimmäiseksi
hallitus otti positiivisen kannan sukuseuran osallis-
tumisesta Jukolan viestiin. Tätä ehdotti jäsenemme
Matti Sirkka Pyhtäältä kesätapaamisessa käydyn
kehittämisideoinnin innoittamana. Nyt pyritään
vain löytämään seitsemän henkilöä, jotka pystyvät
suunnistamaan. Tässä ei sijoittuminen ole tärkeää
vaan osallistuminen. Jukolan viestissä on paljon
yritysjoukkueita, joilla on sama periaate. Ryhmä
pitäisi saada kokoon joulukuun loppuun mennessä,
että voimme ilmoittautua. Seuratkaa koti- ja face-
booksivujamme, sieltä löytyy ajankohtaisista ta-
pahtumista asiasta lisää. Jos jollakin on kova kiire
ilmoittautua, niin sen voi tehdä puheenjohtajalle,
kunnes yhteyshenkilö on nimetty.

Toinen uusi tapa on myös käsitelty hallituksessa.
Aiomme järjestää yhteisen kesätapaamisen Nyys-
sösten sukuseuran kanssa. Tämä asia on vielä
”vaiheessa”, mutta alustavia yhteydenottoja on jo
ollut. Paikka ja toteutusaika ovat vielä avoimia,
mutta aika näyttää, pystymmekö sovittamaan yh-
teen kahden sukuseuran tapaamisen. Kaikki sai
alkunsa siitä, kun totesimme olevamme lähtöisin
naapurikylistä ja DNA-testit osoittivat huomatta-
vaa samankaltaisuutta.

Hallitus selvittää myös sukukirjamme virheiden
korjausmahdollisuuksia. Ensinnäkin pitää saada
sukukirjassa esiintyvät virheet esiin, löytää puuttu-
vat sukuhaarat ja saada nämä kaikki painokelpoi-
seen asuun. Uuden kirjan painaminen ei liene ta-
loudellisesti mahdollista, mutta vihkotyyppinen
asioiden kirjaus ja painaminen ei liene mahdoton-
ta. Tiedot saadaan teiltä kaikilta eli jäseniltämme.
Seuraavassa jäsenlehdessä on toivottavasti jo jä-
sennelty toimintatapa.

Lisäksi hallituksessa käsiteltiin ensi kevään jäsen-
lehtemme sisältöä. Sen lehden numero on 50 eli
kahdenkymmenenviiden vuoden ajan on joka vuo-
si ilmestynyt kaksi numeroa. Päätimme juhlia asiaa
työn merkeissä, julkaisemme lehden, jossa on seu-
ramme jäsenien kirjoituksia. Kaikki mukaan tal-
koisiin.

Hyvää loppuvuotta ja talvea kaikille lukijoillem-
me.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Jäsenlehti 49Sivu 2

Pentti Pöyhönen

Puheenjohtaja
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JÄSENLEHTEMME JUHLANUMERO 50

kaisua seuraavissa numeroissa. Olisi hyvä, jos
kirjoitukset lähetettäisiin päätoimittajan
(puheenjohtajan) osoitteilla, mieluimmin säh-
köisessä muodossa, jo maaliskuun alkuun 2014
mennessä. Ehdoton takaraja on maaliskuun lop-
pu. Jos kuviakin löytyy, niin ne piristävät aina
kirjoitusta. Kuten huomaatte, päätoimittaja pyy-
tää teidän apuanne tosimielellä. Hartain toivee-
ni on, että vastaatte huutoon.

Pentti Pöyhönen

nyt päätoimittajan roolissa

Kuten puheenjohtajan palstalla totesin,
ilmestyy jäsenlehtemme numero 50 ke-
väällä 2014. Käytämme siitä nimeä juhla-
numero, mutta ilmestyminen hoidetaan
työn merkeissä normaalissa painoasussa,
toivottavasti kuitenkin laajempana versio-
na kuin tavanomaiset jäsenlehdet. Tässä
mielessä vetoan jäsenkuntaamme jo nyt,
että alkakaa teroittaa kyniänne ja hiero-
kaa aivonystyröitänne.

Tarkoituksena on saada jäsenkunnalta kirjoi-
tuksia, joissa on kaikkea mahdollista suku-
seuran toiminnan ajalta. Oletan, että 25 vuo-
den aikana on tapahtunut kaikenlaista, jossa
olisi jutun juurta. Kuten olen jo aikaisem-
minkin painottanut, kyse ei ole tieteellisestä
julkaisusta ja lukijat ovat aivan tavallisia ih-
misiä, jotka arvattavasti pyrkivät löytämään
kirjoituksista liittymäkohtia omiin havain-
toihinsa.

Kirjoitukset voivat liittyä sukukokouksiin,
kesätapahtumiin, oman sukuhaaran asioihin,
hauskoihin tai yllättäviin tapahtumiin tai mi-
hin hyvänsä kysymyksiin, joissa on Janhusia
tai Janhosia tai heistä polveutuvia henkilöitä
jotenkin osallisina.

Olen aivan varma, että sukuseuramme piiris-
tä löytyy kirjoittajia, onhan meillä laulajia ja
soittajiakin. Näyttäkää nyt, että kirjoitustai-
toakin on. Toimitus voi lisätä lehden sivu-
määrää normaalin 12 sivun sijasta 16, 20 tai
24 sivuiseksi ilman mitään ongelmia, joten
tilaa on. Kirjoituksen pituus voi olla mikä
hyvänsä ½ sivun ja 4 sivun välillä. Jos kirjoi-
tuksia tulee runsaasti, jatkamme niiden jul-
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Pilvipoutainen sää suosi helteiden jälkeen suku-
seuramme kesätapahtumaa Joroisissa. Noin 30
sukuseuramme aktiivista jäsentä kokoontui puo-
len päivän aikaan lauantaina 8.6.2013 Hotelli
Joronjälkeen lounaalle. Osanottajat nauttivat
seisovasta pöydästä lohta, broileria tai kasvis-
ruokaa leivän, ruokajuoman ja salaatin kera.
Jälkiruoaksi oli tarjolla kahvi.
Päivän ohjelmassa oli yhdessä-
oloa taiteen ja museoon tutustu-
misen merkeissä.

Sukuseuran hallituksen puheen-
johtaja Pentti Pöyhönen toivotti
läsnäolijat tervetulleeksi lounaan
jälkeen. Pentti kertoi sukuseuran
ja sen hallituksen toiminnasta.
Seuralla on sääntömääräinen vuo-
sikokous joka kolmas vuosi. Seu-
ralla on nettisivut, joilta löytyy
seuran julkaisut ja jäsenlehdet,
tietoa sukuseurasta, yhteystiedot
sekä keskustelupalsta. Sukuseu-
ran piirissä on julkaistu sukukirjat ja talo- tai henki-
löhistorioita. Hallitus kokoontuu kahdesti vuodessa.
Erityisesti kaivataan historiikkien- ja sukulehden
artikkeleiden kirjoittajia, jotka voivat ilmoittautua
hallituksen puheenjohtajalle. Su-
kuseuran internet-sivujen osoite
on www.janhunen-janhonen.com.

Vapaamuotoisessa keskustelussa
ideoitiin uusia toimintamuotoja
hallituksen harkittavaksi sukuseu-
ran toiminnan kehittämiseksi. En-
siksi tuli esille huoli, että missä on
nuori väki, kun he eivät ole run-
saslukuisesti mukana toiminnassa.
Keinoina nuorten aktivointiin tuli-
vat esille serkustapaamiset ja
nuorten- tai nuorten perheiden
tapaamiset erikseen ja vanhempien
tapaamiset erikseen.

KESÄTAPAAMINEN JOROISISSA
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Rauno Janhunen ehdotti, että tapaamiselle voisi olla
myös jokin kiintopiste ja teema, esimerkiksi tapaa-
minen jonkin sukuhaaran ympärille tai vaikka hau-
tausmaalla muistella suvun poisnukkuneiden jäsen-
ten elämää. Esille nousi kysymys sukumme jäsenis-
tä ulkomailla. Pentti kertoi, että sukulehti menee
kahdelle henkilölle Kanadaan ja yhdelle henkilölle
Ruotsiin. Lea Janhunen on pitänyt yhteyttä kai-
maansa Lea Janhuseen Oregoniin. Suomessa asuva
Lea teki Taipalsaareen kuvausmatkan lähettääkseen
kaimalleen kuvia suvun alkusijoilta. Siitäkö lienee
lähtenyt Oregonin Lealle innostus Suomeen, sillä
hän opiskelee nyt Oulun Yliopistossa, osaa jo osin
suomea sekä on kotiutumaan päin sukunsa synnyin-
maahan? Pentti ehdotti, että tästäkin tapahtumasar-
jasta saattaisi saada hyvän jutun suvun jäsenlehteen.
Seuraavaksi tiedusteltiin, että onko Raimo Janhosen
Amerikan matkasta ollut kertomusta jäsenlehdessä?

Tapaamisessa tuli esille
ehdotus Nyyssösten ja
Janhusten yhteisestä
sukukokouksesta tai
sukutapaamisesta, Pent-
ti päätti keskustelun ja
toivoi vielä mahdolli-
sesti myöhemmin syn-
tyvien lisäideoiden toi-
mittamista hallituksen
jäsenille.

Sukumme vakioesiinty-
jä tenori Raimo Janhu-
nen oli järjestänyt kon-
sertin Joroisten kirk-
koon klo 14. Konsertin
teemana oli Raimon 75-
vuotis syntymäpäivä.
Konsertin tuotto ohjat-
tiin Yhteisvastuuke-
räykseen kaikkein vähä-
osaisimmille. Konserttia kuulemaan oli saapunut
noin 50 henkeä. Säestäjäksi Raimo oli saanut lyhy-
ellä varoitusajalla sairastumisen vuoksi pianisti
Andra Kausin. Raimo esitti yhteensä lähes 15 lau-
lua. Osa lauluista oli lyyrisiä, kauniita, herkkiä osa
mahtipontisempia. Pääosa lauluista oli kirkkokon-
serttiin hyvin sopivia hengellisiä lauluja.

Konsertti alkoi Taneli Kuusiston Suomalaisella ru-
kouksella. Kolmantena Raimo esitti Hjalmar Back-
manin mahtipontisen Sunnuntaiaamun. Puolivälissä

konserttia Raimo lauloi Kreeta Haapasalon kauniin
laulun Kanteleeni. Ohjelmassa oli myös Lowell Ma-
sonin sävellys Sua kohti Herrani, joka tunnetaan
myös Titanic hymnin nimellä. Raimon bravuuri on
Kari Tikan todella kaunis Armonlaulu. Konsertin
varsinaisen ohjelman viimeinen laulu oli yhteislau-
luna laulettu virsi 462 Soi kunnaksi Luojan. Yli-
määräisenä lauluna Andra ja Raimo esittivät yhdes-
sä duettona ilman säestystä laulaen Valon hymnin.
Esiintyjät kukitettiin konsertin jälkeen. Lähetämme
vielä kerran syntymäpäiväonnittelut Raimolle näin
jälkikäteen lehden välityksellä.
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Raimon juhlakonsertin jälkeen oli vuorossa kahvi-
hetki Joronjäljessä klo 15.30. Iltapäivän tutustumis-
kohteeksi vaihtui Maanpuolustusmuseon sijaan Kar-
hulahden kotiseutumuseo. Kahvin virkistäminä
suuntasimme 4 kilometrin päähän Karhulahden mu-
seoon. Kartano on 1500 luvulta, jolloin sen pinta-
ala oli 2000 hehtaaria. Kartanolla on ollut useita
omistajia vuosisatojen saatossa. Nykyisin kartanon
omistaa Joroisten kunta. Pihapiirissä on nyt kym-
menkunta rakennusta, parhaimmillaan niitä on ollut
lähes 20 kappaletta.

Päärakennus on 1800-luvulta ja sitä on korotettu 2-
kerroksiseksi 1920-luvulla. Päärakennuksessa oli
Joroisten ensimmäinen postikonttori 1800-luvun
alussa. Rakennuksessa on useita huoneita, esimer-
kiksi suuri tupa, isännän työhuone, emännän huone
ja keittiö. Rakennuksen esineet ovat 1900-luvun
alusta. Yläkerrassa on arvokkaita karttoja 1600 –
1900 luvuilta. Isännän työhuoneessa on Ruotsista
tuotuja tapetteja, komea kirjoituspöytä ja Under-
wood-kirjoituskone. Rakennukseen on saatu sähköt
vuonna 1950. Tuvassa on miesväen työkaluja kuten
sahoja, puutyökaluja, aseita ja suuri muurattu uuni.
Uuniin mahtuu 18 leipää, mutta edelliseen luonnon-
kivistä tehtyyn uuniin mahtui 24 leipää! Tuvan van-
hin esine lienee 1600-luvulla tehty arkku esineiden
säilytystä varten.

Aitoissa on mm. pellavankäsittelyvälineitä. Tallira-
kennus on 1700-luvulta ja navetta vuodelta 1828.
Pihapiiriin kuuluu myös savusauna. Kartanosta löy-
tyy tietoa internetistä haulla Karhulahden kotiseutu-
museo. Museokierros oli ohi klo 17 ja itse kukin
saattoi suunnata kohti kotiaan kesätapahtuman ko-
kemuksilla rikastuneena.

Risto Janhonen

Kirkkonummi
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Lapsuus ja nuoruus

Kaisa syntyi 6.1.1787 Pieksämäen Oittilaan,
josta perhe muutti myöhemmin kirkonkylään ja
isästä Heikki Janhusesta tuli pappilan torppari
ja pitäjäntuvan hoitaja. Kaisan isän esi-isä Niilo
Heikinpoika oli ollut 1500-luvulla Pieksämäen
rikkain mies, mutta hänen pojanpoikansa Reko
kuoli katovuonna 1669 nälkään. Kaisan äiti oli
haudankaivaja Aatami Lyran tytär. Kaisan ol-
lessa kolmetoistavuotias hänen äitinsä kuoli
pian lapsivuoteeseen ja vauva myöhemmin vii-
den viikon ikäisenä. Heikki Janhunen avioitui
sittemmin torppari Kaipaisen lesken, Esteri
Vauhkosen kanssa. Esteri toi mukanaan omat
lapsensa, joista tytär Valpuri oli saman ikäinen
kuin Kaisa. Torpassa eleli sen ajan uusperhe: oli
isän, äidin ja yhteisiä lapsia.  Kaisa ja Valpuri
kävivät yhdessä rippikoulun keväällä 1803.
Kaisa avioitui 19-vuotiaana pappilan torpparin
pojan, Gabriel Flygaren kanssa, joka oli häntä
kymmenen vuotta vanhempi. Vuoden kuluttua
häistä syntyi poika Jussi. Kun Kaisa jo pian
odotti toista lasta, tapahtui onnettomuus. Gab-
riel hukkui marraskuussa, tuomiosunnuntaina
1808. Lisäksi Heikki-isä kuoli kaksi kuukautta
myöhemmin. Kaisan odottama lapsi syntyi
muutama päivä sen jälkeen, ja sai nimekseen
Gabriel. Mutta vauva eli vain 10 päivää. Ja niin-
pä helmikuun neljäntenä päivänä 1809 Kaisa
saattoi hautaan sekä isänsä että pienen vauvan-
sa.

Uusi perhe

Leskenvuoden jälkeen Kaisa avioitui Aatami
Korpelaisen kanssa, joka oli myös pappilan
torpparin poika. Kaisa siirtyi Flygaren torpasta
Jussi-pojan kanssa Korpelaisen torppaan, jossa
asui oman suvun lisäksi vielä piika ja renki.
Kaisa ja Aatami saivat tyttären vuoden kuluttua
häistä, mutta tämä kuoli vauvana. He saivat vie-
lä kaksi poikaa ja kuusi tytärtä, joista kolme
nuorinta kuoli pienenä. Nuorin tytär syntyi
myöhemmin kuin samassa torpassa asuvan Jus-
sin vanhin lapsi. Kaisa oli 43-vuotiaana mum-
mo ja pienen vauvan äiti. Vauva, jonka toisena
kummina oli kirkkoherra Bondsdorffin vaimo
Wendla, kuoli viiden viikon ikäisenä.

Vanhuus

Korpelaisen torppa siirtyi Kaisan ja Aatamin
pojalle Aatamille. Vanhukset elelivät samassa
taloudessa. Aatami kuoli ennen Kaisaa ja Kaisa
eli leskenä poikansa perheen luona vielä muuta-
man vuoden. Ennen kuolemaansa Kaisa joutui
kuitenkin ruodun köyhäksi eli vaivaiseksi. Jos-
kus ruodun vaivaisia kierrätettiin kuukausi ker-
rallaan eri taloissa, mutta ruotumummo tai –
ukko saattoi asua omassa mökissään, ja  ruodun
talot huolehtivat vuorotellen elatuksesta. Rippi-
kirjasta ei selviä kierrätettiinkö Kaisaa vai saiko
hän asua yhdessä paikassa. Kaisan vanhin elos-
sa oleva tytär Loviisa oli talon emäntä Karjalan
kylässä.

TORPANTYTÄR KAISA JANHUSEN ELÄMÄ PIEKSÄ-
MÄEN PAPPILAN LIEPEILLÄ
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Ehkä Kaisa ei halunnut mennä tyttärensä vai-
voiksi tai muuttaa kauas pappilan mailta, jossa
oli ikänsä elellyt ja jonka läheisessä kirkkomaas-
sa oli haudattuna kaksi aviomiestä ja viisi lasta.
Kaisa eli 76-vuotiaaksi ja oli ilmeisesti vireä
vanhus, koska kävi ehtoollisellakin myöhäisellä
iällä. Kuolinsyyksi on rippikirjaan merkitty vesi-
pöhö, joka tarkoitti turvotusta ja oli siihen ai-
kaan varsin yleinen kuolinsyy.

Säätykiertoa

Kaisan tyttären tyttären tyttären pojasta, Väinö
Hotista, tuli 1950-luvulla Pieksämäen maaseura-
kunnan kirkkoherra ja perheineen pappilanmäen
asukas. Sellaisesta Kaisa ei voinut ehkä haaveil-
lakaan. Luultavasti Kaisa ei tiennyt sitä, että sa-
malla pappilanmäellä eleli jo 1600-luvulla hänen
esi-isänsä kirkkoherra Henricus Petri Lyra. Tä-
män poika oli nimismies Pål Lyra. Nimismiehen
poika Henrik oli suntio ja Henrikin poika Josef
taas haudankaivaja kuten myös Josefin poika
Adam, jonka tytär Kaisa Lyra avioitui Janhusen
sukuun ja oli siis Kaisan äiti. Historiankirjat ker-
tovat myös että Kaisan Heikki-isän äidin, Kaisa
Markkasen, esi-isä oli Eskil Uttermark, joka toi-
mi nuijasodan aikana savolaisten johtajana ja
ryösti joukkoineen putipuhtaaksi Pieksämäen
kirkkoherran pappilan.

Anja Laurila

Forssa
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Marraskuun 4. päivänä 2013 täytti sukuseuram-
me perustajajäsen, kunniajäsen, pitkäaikainen
hallituksen puheenjohtaja ja innokas sukumme
tutkija Tauno Janhonen 80 vuotta. Edellisenä
päivänä kokoontui Taunon kotiin lähisuku ja
ystäviä onnittelemaan häntä. Syötiin makoisaa
ruokaa, juotiin kakkukahvit ja pidettiin puheita.
Päivänsankari seurasi tapansa mukaan tyynesti
tapahtumia, joissa toki oli iloa mukana, vastail-
len puheisiin jämäkästi ja kierrellen vieraiden
joukossa. Paljon onnea vielä kerran Tauno, joka
olet ollut sukuseuramme kantava voima koko
sen olemassaolon ajan.

Pentti Pöyhönen
Hallituksen puheenjohtaja

TAUNO JANHONEN 80 VUOTTA
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SUKUSEURAN HALLITUS/ SOILE JANHUNEN

Kuka olet? Olen Soile Janhunen Nurmekses-
ta Pohjois-Karjalasta.

Mistä lähdit maailmalle? Synnyin Espoos-
sa Lippajärvellä. Perheemme muutti pian Var-
kauden kautta Kuopioon isän työn perässä. Kuo-
piolaiseksi tunnen edelleen itseni vaikka olen
asunut pysyvästi Nurmeksessa kohta kaksikym-
mentä vuotta.

Perheesi? Avopuoliso Arto. Olemme koiralli-
nen perhe, jolla ei ole koiraa tällä hetkellä. Uu-
den hankkiminen ns. vaiheessa mutta järki on
vielä voittanut. Sukulaisten ja tuttavien koiria
sen sijaan on säännöllisesti päivähoidossa ja yö-
kylässä.

Työ ja ammatti? Käsityöalantutkintojen jäl-
keen tein pätkätöitä museoalalla. Opiskelin sit-
ten kaupallista alaa ja lopulta valmistuin data-
nomiksi. Työskentelin paikallisen sähköyhtiön
palveluksessa puolenkymmentä vuotta. Viimei-
set kymmenkunta vuotta olen työskennellyt va-
kuutusyhtiössä, joka tunnetaan nyt nimellä Lähi-
Tapiola. Työnkuva on monipuolinen ja muuntu-
va. Tällä hetkellä olen toisaalta palvelumyyjänä
asiakaspalvelutehtävissä ja toisaalta alueemme
varapääkäyttäjä. Teen myös erilaisia backoffice
-töitä.

Mitä harrastat vapaa-ajalla? Oman puu-
tarhan hoito lienee tärkein harrastus. Ja meillä
täällä riittää erämaata, joten luontoonhan ne har-
rastukset liittyvät. Patikoimme, kalastamme jos
vain ehdimme ja keräämme marjoja ja sieniä
sankkosotalla pakkaseen niin metsästä kuin
omasta puutarhasta. Lukemisen vastapainoksi
olen viime vuosina innostunut hiihtämään. Il-
meisesti kouluajan hiihtokilpailupainajaiset ovat
unohtuneet.

Mottosi? Hmm…ehkä sen vanhempana löy-
dän.

Mitä Janhusten/Janhosten sukuhaaraa
edustat? Joroisten Kiekankylän Janhusia.

Miten lähdin mukaan sukuseuran toi-
mintaan? Luultavasti se oli hallituksen pu-
heenjohtaja Tauno Janhonen joka soitti ja pyysi
mukaan.

Kauanko olet toiminut seurantoimin-
nassa? Valinta hallitukseen tehtiin Haukivuo-
rella kesäkokouksessa 2001. Siitähän onkin jo
yli kymmenen vuotta! Sukututkimusta olin teh-
nyt jo pitkään ja isäni oli ollut mukana seuran
toiminnassa sen perustamisesta lähtien. Sukutut-
kimista olen sivunnut jo 80-luvun lopusta läh-
tien.

Mikä sukuseuratyössä on mukavinta?
Arkistojen ja asiakirjojen penkominen sopii mi-
nulla ja jos jotain saan löydöksistäni kirjoitettua
lehteen, niin siinä taitaa olla minulle sopivin sar-
ka. Hallituksen kokoukset kaksi kertaa vuodessa
rytmittävät myös mukavasti vuoden kiertoa.
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry

Hallituksen jäsenten yhteystiedot

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

¤ Risto Janhonen, varapuheenjohtaja
Nahkurinpiha 26, 02400 KIRKKONUMMI
Puhelin: 040-3346647
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

Lehdelle tarkoitettu materiaali lähetetään päätoimittajan
osoitteeseen.

Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino, Tampere
Taitto: Nana Abruquah

Hallituksen syyskokous

Hallituksen syyskokouksessa hallitus käsiteltiin
kesätapaamisen raportti, sovittiin jäsenlehden
sisällöstä, yhteistyöstä Nyyssösten sukuseuran
kanssa ja osallistumisesta Jukolan viestiin, jos
saadaan joukkue kasaan.

Jäsenmaksu

Tämän lehden välissä on vielä vuoden 2013
jäsenmaksun pankkisiirtolomake niille, jotka
ovat unohtaneet maksaa sen keväällä. Epäsel-
vissä tapauksissa ota yhteys rahastonhoitaja
Tapio Janhoseen. Jäsenmaksu on10 euroa.

Jos osoitteesi on muuttunut tai virheellinen,
ilmoita siitä rahastonhoitajalle.

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

Facebook-osoite

Osoitteemme on:

www.facebook.com/janhuset.janhoset
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