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TERVETULOA MIKKELIIN
Lauantaina 25.7.2015 alkaen kello 12.00 järjestetään Janhusten ja Janhosten
sukuseura ry:n varsinainen sukukokous ja siihen liittyvä muu ohjelma Mikkelin
hotelli Cumuluksessa.

OHJELMA:

Sisältö:

11.30

Alkaen kokoontuminen

12.00

Lounas

13.00

Juhlaesitelmä: Janhusten ja Janhosten
varhaiset vaiheet 1500- ja 1600- luvuilla.
Ari Kolehmainen

Tervetuloa Mikkeliin

1

Puhenjohtajan palsta

2

14.00

Kahvitauko ja vapaata keskustelua

Kokouskutsu

3

14.30

Varsinainen sukukokous

4-6

15.30

Siirtyminen Päämajamuseoon ja
viestikeskus Lokkiin

15.45

Tutustuminen museoiden antiin

17.00

Kokoontuminen Päämajamuseon pihalla ja
hyvästijätöt

Toimintakertomus 2012
Toimintakertomus 2013
Toimintakertomus 2014
3 vuotta numeroina
Toimintasuunnitelma ja
talous arvio 2015– 2017

7
8

Pappani Kalle Janhunen 9-11

Ilmoittautuminen 17.7.2015 mennessä joko seuran sihteerille tai
puheenjohtajalle. Samassa yhteydessä pitää antaa tieto siitä, osallistuuko
lounaaseen. Lounaan maksaa kukin osallistuja itse (22eur), päiväkahvit ja
museot maksetaan seuran puolesta. Yöpymisistä Hotelli Cumulus veloittaa 80
eur yhden hengen huoneesta ja 92 eur kahden hengen huoneesta. Hotellista on
sanottu, että pysäköintipaikkoja on riittävästi hotellin pysäköintitiloissa,
ohjeita saa receptionista. Museoihin on parin korttelin kävelymatka.

Tauno Janhonen in
memoriam

12

Moistokirjoitus Pentti
Janhonen

1314

Tervetuloa mahdollisimman monelle

Janhosten ja Janhusten
sukuseura ry

15

Hallitus
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Aikaa on taas vierähtänyt niin kauan, että
seuraava varsinainen sukukokous kutsutaan
koolle. Sukukokous pidetään Mikkelissä
25.7.2015 alkaen kello 12 hotelli Cumuluksessa.
Hallitus toivoo jäseniltä vähintään yhtä runsasta
osanottoa kuin edellisessä kokouksessa joka
pidettiin Jyväskylässä, Noukanniemessä.
Näitten kokousten välillä olemme saaneet
suruviestejä. Kaksi kunniajäsentämme, serkukset,
Pentti Janhonen ja Tauno Janhonen, ovat siirtyneet
pois keskuudestamme. Heillä molemmilla oli
merkittävä osuus sukuseuramme perustamisessa ja
sen alkutaipaleella. Seuraajia on aina helpompi
löytää, mutta aloittajilta vaaditaan rohkeutta uusien
haasteiden kohtaamiseen. Sukuseuran hallitus on
kiitollinen Pentin ja Taunon alkuvuosina tekemästä
pyyteettömästä työstä ja toivoo heidän
jälkipolvilleen voimia.
Seuramme kokoontuu seuraavan kerran Mikkelin
Cumulukseen varsinaiseen sukukokoukseen.
Kokouksen ohjelmassa on Ari Kolehmaisen
esitelmä Joroisten sukujen alkuvaiheista 1500- ja
1600-luvuilta. Janhusten ja Janhosten lähisukuja
ovat Kolehmaiset, Nyyssöset, Väyryset ja Ahoset.
Esitelmä on varmasti mielenkiintoinen ja se voi
tuoda lisävalaistusta sukumme historiaan. Ari
Kolehmainen on jo aikaisemmin tutkinut muita
sukuja Joroisten seudulta, joten hänellä on hyvä
paikallistuntemus. Muuna ohjelmana esitelmän,
varsinaisen sukukokouksen ja vapaan seurustelun
lisäksi on tutustuminen Päämajamuseoon ja
viestikeskus Lokkiin.
Kulunut kolme vuotta on seuran talouden kannalta
mennyt odotetusti. Hallitus on kerännyt varoja
sukututkimukseen, jotta saataisiin ulkopuolisen
avun turvin syvennettyä aikaisempia töitä. Seuran
jäsenille on myös varattu apurahaa, mikäli hallitus
katsoo tutkimuksen riittävän mallikkaaksi. Kynnys
ei ole korkea eli kannattaa ottaa selvää juuristaan.
Olemme joutuneet lopettamaan kotisivujemme
keskustelupalstan, mutta jos etsitte joitakin
henkilöitä tai syntyperäänne, niin ottakaa yhteyttä
johonkin hallituksemme jäseneen. Tällä tavalla
saadaan yhteisvoimin asiat selville. Hallituksen
jäsenet viestittävät toisilleen vaikeissa tapauksissa.

Tervetuloa osallistumaan seuramme juhlaan
Mikkeliin heinäkuun lopulla. Toivottavasti aika ja
paikka sopivat mahdollisimman monelle.

Pentti Pöyhönen
Puheenjohtaja
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Kokouskutsu
Janhusten ja Janhosten sukuseura ry:n
jäsenet kutsutaan kymmenenteen varsinaiseen sukukokoukseen,
joka pidetään lauantaina 25.7.2015 kello 14.30
Mikkelin hotelli Cumuluksessa
Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 14 §:ssä määrätyt asiat.
Ehdotus kokouksen asialistaksi

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 2012-14 toimintakertomukset

6

Hyväksytään vuosien 2012-14 tilit ja päätetään
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7

Päätetään jäsenmaksun suuruudesta toimikaudelle
2015-17

8

Vahvistetaan hallituksen laatima
toimintasuunnitelma ja talousarvio toimikaudelle
2015-17

9

Valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle 2015-17

10

Valitaan toiminnan tarkastaja ja hänelle varamies
toimikaudelle 2015-17

11

Käsitellään muut mahdolliset asiat

12

Kokouksen päättäminen
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Sivu 4
JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry

Toimintakertomus vuodelta 2012
Yleistä
Kertomusvuonna järjestettiin sukuseuran varsinainen kokous Jyväskylän Noukanniemessä.
Kokoukseen osallistui 65 henkilöä, mikä oli suurin määrä vuosiin. Kokouksessa Rauno Janhunen
piti juhlaesitelmän suomalaisten sukujuurista nykytietämyksen valossa ja Lauri Koskinen
täydensi selvitystä DNA-tutkimuksen kautta. Musiikkiesitysten jälkeen oli Päijänne-risteily.
Sukuseuran jäsenmäärä on vakiintunut hiukan yli 200 henkilöön.
Seuran talous on kunnossa.
Kokoustoiminta
24.03.2012: Hallituksen kevätkokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös. Sovittiin varsinaisen sukukokouksen ajankohta ja paikka.
Käsiteltiin tulo- ja menoarvio vuosille 2012-14. Päätettiin esittää jäsenmaksun suuruudeksi
seuraavalle kaudelle 10 euroa/vuosi Keskusteltiin jäsenlehden sisältökysymyksistä.
01.07.2012: Sukuseuran varsinainen sukukokous, tilaisuuteen osallistui 65 henkilöä.
06.10.2012: Hallituksen syyskokouksessa hallitus järjestäytyi ja käsiteltiin sukukokouksen
kuulumiset. Keskusteltiin jäsenlehden sisällöstä.
Hallituksen jäsenet
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

Tiedotus
Kertomusvuoden aikana ilmestyivät jäsenlehden numerot 46 ja 47.
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. Kaikilla
toiminnasta kiinnostuneilla on mahdollisuus julkaista ja muokata materiaalia sivulla.
Hallitus
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Toimintakertomus vuodelta 2013
Yleistä
Kertomusvuonna järjestettiin sukuseuran kesätapaaminen Joroisilla lauantaina 8.6.2013.
Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä. Tapaamisessa käsiteltiin seuran toiminnan kehittämistä,
osallistuttiin Raimo Janhusen 75-vuotis juhlakonserttiin Joroisten kirkossa ja vierailtiin
Karhulahden kotiseutumuseossa.
Sukuseuran jäsenmäärä on vakiintunut hiukan yli 200 henkilöön.
Seuran talous on kunnossa.
Kokoustoiminta
23.03.2013: Hallituksen kevätkokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös. Sovittiin kesätapaamisen ajankohta, paikka ja ohjelma.
Keskusteltiin jäsenlehden sisältökysymyksistä.
08.06.2013: Sukuseuran kesätapaaminen, tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä.
05.10.2013: Hallituksen syyskokouksessa käsiteltiin sukukirjaan liittyviä asioita ja kuultiin
kesätapaamisen kuulumiset. Keskusteltiin jäsenlehden juhlanumeron nro 50 sisällöstä.
Hallituksen jäsenet
Pöyhönen Pentti

puheenjohtaja

Janhonen Risto

varapuheenjohtaja

Janhonen Leena

sihteeri

Janhonen Tapio

rahastonhoitaja

Janhunen Matti-Pekka

jäsen

Janhunen Soile

jäsen

Kivelä Tiina

jäsen

Vesander Mirja

jäsen

Tiedotus
Kertomusvuoden aikana ilmestyivät jäsenlehden numerot 48 ja 49.
Sukuseuran kotisivuille on lisätty ajankohtaista tietoa ja poistettu vanhoja tietoja. Kotisivujen
keskustelupalstan yhteydenotot ja kysymykset on ratkaistu. Kotisivujen käyttö on ollut vähäistä.
Vapaamuotoista keskustelua sukuseuran jäsenien kesken käytiin Facebook-sivulla. 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.
Hallitus
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Sivu 6
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Toimintakertomus vuodelta 2014
Yleistä
Kertomusvuonna järjestettiin sukuseuran kesätapaaminen Laukaan Peurungalla lauantaina
12.07.2014. Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä. Tapaamisessa esittäydyttiin, kuunneltiin
musiikkia, jota esittivät hallituksen jäsenet Mirja Vesander ja Tapio Janhonen, tutustuttiin
jäsenlehden 25 vuoden historiaan, käytiin paikallisessa korsussa ja perehdyttiin frisbeegolfin
salaisuuksiin.
Sukuseuran jäsenmäärä on vakiintunut hiukan yli 200 henkilöön.
Seuran talous on kunnossa.
Kokoustoiminta
08.03.2014: Hallituksen kevätkokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös. Sovittiin kesätapaamisen ajankohta, paikka ja ohjelma sekä
keskusteltiin jäsenlehden sisältökysymyksistä.
12.07.2014: Sukuseuran kesätapaaminen, tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä.
04.10.2014: Hallituksen syyskokouksessa käsiteltiin sukukirjaan liittyviä asioita ja kuultiin
kesätapaamisen kuulumiset. Keskusteltiin seuraavan jäsenlehden sisällöstä.
Hallituksen jäsenet
Pöyhönen Pentti

puheenjohtaja

Janhonen Risto

varapuheenjohtaja

Janhonen Leena

sihteeri

Janhonen Tapio

rahastonhoitaja

Janhunen Matti-Pekka

jäsen

Janhunen Soile

jäsen

Kivelä Tiina

jäsen

Vesander Mirja

jäsen

Tiedotus
Kertomusvuoden aikana ilmestyivät jäsenlehden numerot 50 ja 51.
Sukuseuran kotisivuille on lisätty ajankohtaista tietoa ja poistettu vanhoja tietoja. Kotisivujen
keskustelupalstan yhteydenotot ja kysymykset on ratkaistu. Kotisivujen käyttö on ollut vähäistä
ja siellä on esiintynyt häiriötoimintaa, minkä johdosta kotisivujen keskustelupalsta lopetettiin..
Vapaamuotoista keskustelua sukuseuran jäsenien kesken käytiin Facebook-sivulla. Kaikilla
toiminnasta kiinnostuneilla on mahdollisuus julkaista ja muokata materiaalia sivulla.
Hallitus

Jäsenlehti 52

Sivu 7

Jäsenlehti 52

Sivu 8
JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA RY

Toimintasuunnitelma
vuosille 2015 – 2017

Tulo- ja menoarvio
2015-2017
EUR/V

1. Sukuseuran varsinainen sukukokous valitsee
hallituksen, jonka vastuulla on seuran asioiden,
tapahtumien, talouden ja toiminnan
kehittämisen hoito.

VARSINAINEN TOIMINTA
-JÄSENMAKSUTUOTOT

+ 2 100

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

-VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT -

300

HALLINNON KULUJÄÄMÄ

+ 1 800

VAPAAEHT. SUKUTUTK. TUOTOT

+

250

-PAINOTUOTTEIDEN TUOTOT

+

100

-KOKOUSTUOTOT/KULUT

-

200

-SUKUSEURAN JÄSENLEHTI

- 1 600

-KOTISIVUT

-

150

-HISTORIIKKI

-

200

YLI- / ALIJÄÄMÄ

+-

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
näiden julkistamista.

5. Sukuseura kannustaa esivanhempien
sukutaulujen laatimista ja käyttämistä.

6. Sukuseuran jäsenet pyrkivät omalla
toiminnallaan selvittämään suvun irrallaan
olevien sukuhaarojen liittämistä
kokonaisuuteen.
Sukuseura toteuttaa sääntöjen määräämät asiat
ja järjestää seuraavan varsinaisen
sukukokouksen.

Hallitus

Hallitus

0
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Sivu 9

PAPPANI KALLE JANHUNEN

Pappa siviiliasussa

Isoisäni Kalle Janhunen oli metsätöissä ns.
kymppinä ennen kuin tuli Helsinkiin ja
vanginvartijaksi Sörkkään. Aluksi he asuivat
vankilan lähellä Violankadulla puutalossa,
missä heille syntyi kolme poikaa, Sauli,
Toimi (isäni) ja Tauno vuosien 1922-1925
aikana. Tämän jälkeen he muuttivat
vankilan alueelle taloon, jota kutsuttiin
”takavillaksi”. Talo oli vankilan muurialueen
sisäpuolella. Siinä asui ainakin kuusi
perhettä. Talossa ei ollut sisä-WC:tä eli
pikkula oli ulkorakennuksessa. Jokaiselle
perheelle oli oma osastonsa, useamman reiän
kanssa. Muistan, että Papan (joksi häntä
kutsuin) osastossa oli kaksi aikuisten reikää
ja yksi pienempi lapsille tarkoitettu jota
minäkin käytin. Potta eli yöastia oli
ahkerassa käytössä yöaikaan. Papalla oli
muurialueen sisäpuolella sika nimeltä
Jalmari jonka kylläkin itse muistan vain
suolatiinussa kallioon louhitussa kellarissa.
Vantaanjoesta sinne tuotiin isoja jääpaloja
kevättalvella sahanpuruun piilotettuna, näin
maidot, lihat ym. pysyivät kesälläkin
kylminä. Oli Papalla myös kukko nimeltä
Jaakko ja muutama kanakin. Nämä muistan
ihan hommissa eli munimassa pienessä
kanalassa. Vartioilla oli lupa pitää pientä

maatilkkua ”takavillan” takana.
Pappa oli vankilan automestari päiväsaikaan, oli
Vanaja ja Sisu kuorma-autot sekä mielestäni
silloin lapsena oikein hieno Amerikanrauta,
taisi olla Packard. Vankilan leivinuunit olivat
remontissa silloin kun mm. Väinö Tanner oli
Sörkässä sotasyyllisenä vangittuna. Olin usein
mukana kuorma-autossa kun Elannon
leipätehtaalta haettiin vankilaan päivän leivät.
Aina kun olin mukana autossa, sain Elannosta
jonkin epäkurantin leivän tai jopa leivoksen
mukaani. Elettiin aikaa noin 1949-50, silloin se
oli suurta herkkua minulle ja Papan mukana
olevalle ns. luottovangille joka oli kuormurissa
apumiehenä. Leipäreissun jälkeen usein mentiin
seuraavaksi Viikin varavankilaan viemään
sioille edellisen päivän ruuantähteet Sörkästä.
Mieleeni on painunut näkymä, Varavankilan
sikalassa vanki istui jakkaralla ja vahti, ettei
emakko pääse yllättäen kääntämään kylkeään
kun pikku possut olivat ruokailemassa emakon
tisseissä. Nehän olisivat rusentuneet emakon
alle.
Nämä apumiehenäni olot eivät olleet minulle
ihan turhaa hommaa. Papan tilipäivänä, silloin
rahat maksettiin ruskeassa kuoressa käteen,
minäkin sain vankilan taloustoimiston luukulta
oman tilipussini, olisiko siinä ollut pari silloista
markkaa. Uskokaa tai älkää, niin olin tosi ylpeä
tilipussistani vaikka papalta puuttui sama
summa omastaan. Sitä en silloin tiennyt.
Isäni oli kova urheilemaan, hän voitti nuorena
Suomen mestaruuden kolmiottelussa Lohjalla,
satametriä, pituus ja kuula olivat lajit. Isäni oli
harjoittelemassa vankilan urheilukentällä, joka
oli muurin ulkopuolella, kun vartija oli
ulkoiluttamassa (oli muuten papan naapuri, joka
käytti valkoista paitaa ja solmioita)
sotasyyllisiä. He pysähtyivät katsomaan isäni
harjoittelua urheilukentän reunalle, kentän ja
reunan korkeuseroa oli siinä kohdassa noin
metri. Minä leikin siinä urheilukentän reunalla
jotain leikkiäni kivien kanssa kun yksi kivi
putosi entisen presidentin Risto Rytin
jalkaterälle. Hän oli joukosta lähimpänä
katsomassa isäni harjoittelua. Missään
kirjallisuudessa myöhemmin ei mainita, että
sotasyyllisyysvangit saivat ulkoilla vankilan
sisäpihankin ulkopuolella.
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Vankilassa tapahtui jonkinmoinen kapina 1950
luvun alkupuolella. Vaatturiosastolta vanki
pyysi saada mennä jollekin asialle vankilan
sisällä ja sai luvan siihen. Hän meni puusepän
verstaan oveen koputtamaan sovitulla tavalla ja
kun vartija avasi oven, löi sisällä ollut vanki
vartijaa kirveellä päähän ja otti vartijan aseen.
Seuraavaksi vaatturiosaston vanki meni
koputtamaan oman osastosta ovea, palatakseen
takaisin, vartija avasi oven, samalla häneltä
vietiin ase. Vangit menivät ulos itäportille,
ottivat portinvartijan aseen ja pakottivat
avaamaan portin. Näin vangeilla oli kolme
asetta ja he suuntasivat pakomatkansa
Kyläsaaren kaatopaikan suuntaan. Pakottivat
roska-autot ottamaan heidän kyytiin.
Kauempana olevat roska-autojen kuljettajat
havaitsivat tilanteen. He ajoivat autonsa tielle
poikittain, sammuttivat autonsa ja lähtivät itse
karkuun. Muistaakseni, lopulta vain kolme
vankia onnistui pakenemaan parin kolmen
päivän ajan ennen kuin heidät saatiin kiinni.
Tämän tapahtuman jälkeen isäni käynnisti
lehdistön kautta vaatimuksen, että muureille
pitää rakentaa konepistoolitornit niin, että niistä
voivat vartijat hallita koko muurialueen. Isäni
eno, joka oli Katajannokan vankilan
apulaisjohtajana tai johtajana, sanoi isälleni,
”että tämän vedon jälkeen hänen henkensä ei ole
minkään arvoinen rikollisten silmissä”.
Vartiotornit rakennettiin ja tämän jälkeen
vastaavanlaisia joukkopakoja ei ole tapahtunut.
Nykyisin vartiotornit ovat tyhjiä, rahapulan
takia. Jo lapsena ihmettelin Papan tullessa töistä
kotiin kun hänen asekotelonsa oli villapaidan
alla ja pikkutakki vielä sen päällä. Aseen piti
olla näkymättömissä, etteivät vangit saa
traumoja, ihmeellistä. Sain ampua Papan aseella
vankilan ampumaradalla muutaman laukauksen,
Pappa kylläkin piti myös aseesta kiinni. En
osunut edes maalitauluun. Silloisen
ampumaradan paikalle on nyt rakennettu
kerrostaloja.

Pappa virka-asussa

hän käyttäytyi väkivaltaisesti vartijoita kohtaan
ja soimasi, ”täällä vain akat vartioivat häntä olisi
edes yksi kunnon vartija”. Vanki joutui ns.
ikkunattomaan karhunkoppiin maan alle. Pappa
meni vangin luokse (oven takana oli varalla
useita vartijoita sille varalle, että pappa joutuisi
alakynteen) ja painiottein pisti vangin
”solmuun”. Tämän jälkeen vangista tuli kunnon
mies muiden vankien joukkoon. Pappa kun nosti
yhdellä sormella 100 kiloa maasta ja 400 kiloa
suoralle selälle. Vankien antama lempinimi
Papalle oli krokotiili ja isälleni krokotiilin
poikanen. Pappa ja mummo olivat suosittu
polkkapari vankilan ”ravintola Kitulassa”, kun
tömistystä riitti hypyissä. Painoihan kumpikin
yli 100 kiloa.

Pappa oli väkivahva kansan mies. Olisiko
voimat tulleet nuoruuden metsätöistä? Erään
kerran kun vanki oli karannut ulkotöistä, niin
me lapset emme saaneet mennä talojen pihaaluetta pidemmälle. Meidän mielestä oli
kuitenkin jännittävää mennä sinne minne ei
saanut mennä. Kun Pappa illansuussa näki
Vankilan vartijoiden saunarakennuksessa oli
minut ”kielletyllä alueella”, sain häneltä ansaitut kaksi saunaa. Isomman löylyhuone lämpeni
tukkapöllyt. Kerran vankilaan tuotiin uusi vanki, erikoisella tavalla, lauteiden alla oli pitkä
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Pappa ja mummu pääsivät muuttamaan
takavillasta uudempaan rivitaloon vankilan
alueella. Siellä oli jo sisä-WC ja lämmin vesikin.
Eläkkeelle jäätyään Pappa muutti Vaasankadulle
hoitamaan vapautuvien vankien asuntolaa.
Pappa ja mummu asuivat asuntolan yhteydessä,
omassa kaksiossaan. Tämä homma oli sen
verran rankkaa työtä, että he asuivat siinä vain
reilun vuoden. Talon kulmassa katutasossa oli
vankeinhoidon myymälä, missä myytiin vankien
tekemiä puuleluja ja huonekaluja. Minä en ollut
ennen kouluikää missään tarhassa hoidossa,
vaan Vallilan mummu ja vaari asuivat
Sammatintiellä samassa rapussa kuin mekin, me
ensimmäisessä kerroksessa ja mummo ja vaari
neljännessä. Olin Papan ja mummon ”hoidossa”.
Vankilassa oli kylläkin kivempaa olla kuin
Sammatintiellä.
P.S: Yksi asia vielä, useiden aattojen mm.
uusivuosi, vappu tai jonkin muun sain viettää
Papan ja mummon kanssa ”takavillassa” kun
isäni ja äitini menivät hakemaan merimieheltä,
jonka laiva oli tullut satamaan NORSUN
poikasta minulle. Vielä tänäkin päivänä odotan
sitä norsun poikasta itselleni.

Minä kirjoittaja

patteri, josta tuli kuumaa höyryä kun avasi
hanaa. Sillä lailla siinä ”heitettiin löylyä”.
Samanlainen löylyhuone oli vangeilla muurin
sisäpuolella, näin vangit eivät päässeet
vahingoittamaan itseään. Toisessa ns.
perhesaunassa kiuas lämpeni puilla.
Luottovangin tehtävänä oli tuoda puut tähän
saunaan.

Pappa ja Mommo

Seppo Janhunen
Helsinki
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TAUNO JANHONEN IN MEMORIAM
Tauno oli erittäin aktiivinen kirjoittaja. Tuotanto ei
rajoittunut pelkästään sukututkimukseen, vaan hän
kirjoitti muun muassa entisestä työpaikastaan
historiikin ja oli kokoamassa opinahjonsa
vuosikurssikirjaa ”Miesten matka mistä tulimme
mihin menimme”. Tauno osasi kerätä tietoja ja
jäsentää ne loogiseksi, luettavaksi kokonaisuudeksi.
Kirjoittaminen johtui varmaan siitä, että Tauno
kehitti itseään koko elämänsä ajan, jota
ominaisuutta arvostetaan nykyisin erittäin korkealle.
Hänellä oli laaja suhdeverkosto ja hän osallistui
työnsä lisäksi kiinteästi yhteiskunnalliseen elämään,
joista voi mainita metsäopettajien järjestötyö,
kunnalliselämä, kansantanhut, rotaritoiminta ja
monet muut toiminnot. Kaikki nämä toivat
tullessaan lukuisia työ- ja opintomatkoja ulkomaille,
jotka laajensivat Taunon näkemyksiä maailman
menosta.
Tauno oli aktiivisesti mukana sukuseuramme
perustamisessa ja toimi viisitoista ensimmäistä
vuotta seuramme hallituksen puheenjohtajana. Tänä
aikana hän loi perustan seuramme toiminnalle,
jonka pohjalta on ollut suhteellisen helppoa jatkaa
hallituksen toimintaa. Tauno oli aktiivisesti mukana
Janhusten ja Janhosten sukukirjan luomisessa, joka
on toiminut varsin hyvin sukumme peruseepoksena.
Tauno kirjoitti myös seuramme 20-vuotisen
historiikin, johon on tallennettu yksityiskohtaisesti
toimintamme sanoin ja kuvin.

Sukuseuramme perustajajäsen, pitkäaikainen
hallituksen puheenjohtaja ja seuramme
kunniajäsen Tauno Janhonen poistui
keskuudestamme 6.12.2014. Hän syntyi
Hankasalmen Halttulassa Vilholan talossa
4.11.1933. Tauno toimi erittäin aktiivisesti
seuramme piirissä ja kirjoitti useita tutkimuksia Suruviesti Taunon poismenosta ei tullut yllättäen,
suvustamme. Sanalla sanoen, hän oli seuramme mutta se kuitenkin koskettaa aina syvälle. Hän sai
kantava voima ja toimintamme keskushenkilö.
asua loppuaikansa tyttärensä perheen kanssa, joka
tuntui olevan hänelle hyvin merkittävää. Me kaikki
Ensimmäiset muistoni Taunosta, enostani, ajoittuvat jälkeenjääneet olemme kiitollisia Taunolle siitä
sotien jälkeiseen aikaan. Tauno tuli meille käymään työstä, jonka hän teki sukuseuramme hyväksi.
polkupyörällä ja se oli nuoresta pojasta ihmeellistä.
Kaiken lisäksi hän vei minut kylän kahvilaan ja
tarjosi limonadia, joka maistui todella hyvälle.
Pentti Pöyhönen
Meillä oli ikäeroa ainoastaan kuusi vuotta, mutta
Taunon
sisarenpoika
silloin Tauno tuntui jo ihan mieheltä. Olin toki
Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja
tavannut Taunoa aikaisemminkin, kun vierailimme
äitini entisessä kotitalossa, mutta niistä vierailuista
ei ole muistoja säilynyt.
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MUISTOKIRJOITUS
Rakennustarkastaja Pentti Janhonen 10.11.1926–7.6.2014
työuran aikainen myönteinen yhteiskunnallinen
kehitys korostuu.

Kuvassa Pentti 80-vuotispäivillään

Isäni Pentti syntyi Hankasalmen Halttulan kylän
Viitalassa. Nuorena hän eli vähän aikaa
Jyväskylässä ja Laukaassa työkokemusta
kartuttamassa, mutta muuten hän eli koko
elämänsä Hankasalmella. Rovasti Pentti
Mervola totesikin siunauspuheessaan, että tämän
juuret olivat erityisen tiiviisti hankasalmelaisessa
maaperässä.
Pentti valmistui teknikoksi Kuopion teknillisen
koulun talonrakennuksen opintosuunnalta
huhtikuussa 1953 ja avioitui Viitalahden Ritalan
tyttären Kerttu Annikki Pöyhösen kanssa
seuraavassa heinäkuussa. Perheeseen syntyi kolme
lasta, Tuula, Ossi ja Seppo. Oma perhe ja suku
olivat Pentille aina tärkeitä.
Isä oli Hankasalmen kunnan palveluksessa
1.12.1954–28.2.1987, tehtävänimikkeinä
kunnanrakennusmestari ja myöhemmin
rakennustarkastaja. Isän työura osui suomalaisen
yhteiskunnan sodanjälkeisen rakentamisen kauteen.
Tuona aikana yhteiskunta tuntui menevän
kokonaisuutena eteenpäin. Isä näki selvästi ja
joskus myös puki sanoiksi tämän myönteisen
kehityksen, jota oli saanut omalta osaltaan olla
edistämässä. Näin jälkikäteen huomioni kiinnittyy
siihen, että pian isän työuran jälkeen tuli lama, mitä
ovat seuranneet aina vain kasvavat, ristiriitaiset
yhteiskunnalliset muutokset, joita vasten isän

Isän erityinen ammatillinen osaamisalue lienee ollut
pientalojen korjaussuunnittelu, jota ei koulussa voi
oppia vaan ainoastaan käytännön kokemuksen
myötä, kun jokainen kohde on erilainen. Lukuisat
ovat ne pientalot ja muut rakennukset, joissa
vieläkin näkyy hänen ajattelunsa ja suunnittelunsa
jälki. Hän arvosti rakennusperinteen vaalimista ja
korosti mm. sitä, että rakennuksen pitää olla
sopusoinnussa ympäröivän maiseman kanssa.
Työhönsä isä paneutui vakavasti ja pyrki siinä
huolellisuuteen.
Hankasalmen entinen kunnanjohtaja Pekka
Mustonen muisteli mm. isän toimintaa
Hankasalmen Sanomien 40-vuotisjuhlanumeroon
laatimassaan kirjoituksessa 2003. Mustonen itse oli
aloittanut kunnan palveluksessa 1963. Näin
Mustonen:
”Erikoismaininnan sen ajan viranhaltijoista
ansaitsee rakennusmestari Pentti Janhonen.
Kunnassa rakennettiin tuohon aikaan paljon.
Niemisjärven koulu, Kirkonkylän opettajain
asunnot, keski- ja kansalaiskoulu, ym. Lisäksi
rakennettiin vesijohto- ja viemäriverkostoa,
laadittiin rakennuskaavoja, jne. Pentti Janhonen oli
ainoa teknisen alan viranhaltija ja hän vastasi yksin
näistä kaikista. Lisäksi hän hoiti
rakennustarkastajan tehtävät. Rakennuslupia
myönnettiin 1963 47. Pentti osallistui myös
museokylän suunnitteluun ja rakentamiseen. Kuka
nykyaikana pystyisi tähän!”
Voimien päivinä isälle oli tärkeää osallistuminen
paikkakunnan kehittämiseen monella tavalla. Hän
toimi kotiseutuyhdistyksessä, jonka perustajajäsen
hän oli. Sen puitteissa hän oli mukana mm.
museokylän, esinemuseon ja Pienmäen talomuseon
perustamisessa. Isä osallistui pitkään seurakunnan
hallintoon, mm. kuului kirkkohallintokuntaan ja
kirkkoneuvostoon. Lisäksi hän oli 1962 perustetun
Lions-klubin perustajajäsen ja toimi Leijonissa
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aktiivisesti vuosikymmenien ajan.

nimittäin samalla tavalla.

Isä kärsi lievän aivoinfarktin vähän alle 60vuotiaana. Hän valitti muistinsa heikentyneen niin
paljon, ettei enää pystynyt suoriutumaan työstään
kunnolla ja jäi sairauseläkkeelle. Isä oli pitänyt
työnteosta kovasti, olihan hänellä monipuolisesti
haastava ja vastuullinen ammatti. Hän muisteli
monesti, ettei hänestä koskaan ollut vastenmielistä
lähteä töihin.

Isän elämän keskus oli 1959 valmistunut
Salmikallio Kuuhankaveden rannassa – sen hän
suunnitteli itse nuorena rakennusmestarina.
Salmikalliossa isä ja äiti asuivat helmikuuhun 2008
saakka, jolloin muutto Amiraalintielle tuli
ajankohtaiseksi. Isä siirtyi lyhyehköjen
vanhainkotijaksojen jälkeen pysyvästi sairaalaan
kesällä 2009 ja joutui vähitellen vuodepotilaaksi.
Liikuntakyvyn mentyä myös puhekyky vähitellen
heikkeni. Isän ymmärrys säilyi käsitykseni mukaan
loppuun saakka, hän loppuun saakka tunsi kävijät.
Hankasalmen oma sairaala tarjosi isälle kuluneina
vuosina hyvän hoidon.

Eläkepäivinä sukututkimus muodostui isälle hyvin
tärkeäksi harrastukseksi. Janhusten ja Janhosten
sukuseuran perustamisessa 1989 hänellä oli
keskeinen rooli yhteyksien luomisessa,
perustietojen keräämisessä sekä perustavan
kokouksen valmistelussa. Hän pystyi uppoutumaan Isää jäivät kaipaamaan omaisten ja sukulaisten
sukututkimuksen saloihin yllättävän hyvin.
ohella useat ystävät ja entiset työtoverit.
Oppimisessahan tunnetusti motivaatiolla ja
kiinnostuksella on suuri merkitys, ja näitä molempia
isällä oli. Hänestä tuli vähitellen kävelevä
tietopankki, joka pystyi ulkomuistista selvittämään
Seppo Janhonen
hämmästyttävän hyvin sukunsa haaroihin liittyviä
Tampere
suhteita ja yksityiskohtia. Sukututkimuksen kautta
oli luontevaa sekä vahvistaa yhteyttä ennestään
tuttuihin sukulaisiin että löytää uusia.
Isän persoona oli ystävällinen ja lämmin,
pohdiskeleva, harkitseva, ääneen ajatteleva,
keskusteleva ja ilmiöitä analysoiva. Isän persoona
oli myös haastava. Hänessä oli suoruutta,
järkähtämättömyyttä, kykyä sanoa asiat kenen
tahansa läsnä ollessa. Hyvä puoli oli se, että hän oli
edessä sama kuin takana. Syntyi kokemus, että isä
on persoonallaan läsnä. Joskus hän saattoi aidosti
ihmetellä, kun joku ei ymmärtänyt jotakin asiaa –
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry
Hallituksen syyskokous
Hallituksen kevätkokouksessa hyväksyttiin
toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta
2014, päätettiin alustavasti varsinaisen
sukukokouksen 2015 pitopaikasta ja ohjelmasta sekä
sovittiin jäsenlehden sisällöstä.

.

Jäsenmaksu

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

Tämän lehden välissä on vuoden 2015 jäsenmaksun
pankkisiirtolomake. Epäselvissä tapauksissa ota
yhteys rahastonhoitaja Tapio Janhoseen. Jäsenmaksu
on 10 euroa.

¤ Leena Janhonen, sihteeri
Lampelantie 9, 41490 NIEMISJÄRVI
Puhelin: 050-324 6113
Sposti: leena.janhonen@hankasalmelainen.com

Jos osoitteesi on muuttunut tai virheellinen, ilmoita
siitä rahastonhoitajalle.

¤ Tapio Janhonen, rahastonhoitaja
Hyyrysentie 65, 41490 NIEMISJÄRVI
Puhelin: 040-865 1759
Sposti: at.janhonen@luukku.com

Jos muutat asuinpaikkaa, muista ilmoittaa siitä myös
sukuseuralle.
¤ Matti-Pekka Janhunen, jäsen

Apuraha

Mällinkatu 23, 48600 KOTKA
Puhelin: 040-761 6588
Sposti: matti-pekka.janhunen@plusterveys.fi
¤ Soile Janhunen, jäsen

Sukuseuran hallitus on päättänyt myöntää apurahoja Tervapurontie 2, 75500 NURMES
sukututkimuksiin. Hallitukselle osoitetut perustellut Puhelin: 050-412 1195
hakemukset voi lähettää puheenjohtajan osoitteeseen. Sposti: soile.janhunen@oyk.fi
Hallitus

¤ Tiina Kivelä, jäsen
Hiekkaharjuntie 1 A, 40660 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 0400-736 842
Sposti: tintti.kivela@gmail.com

Sukuseuran kotisivut

¤ Mirja Vesander, jäsen
Jänönkuja 2A 4, 40400 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 044- 510 4224
Sposti: mirja.vesander@kolumbus.fi

Osoitteemme on:
www.janhunen-janhonen.com

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

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
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