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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Tässä yhteydessä oikeastaan pitäisi mainita
entisen puheenjohtajan palsta, koska sukuseuran
hallituksen puheenjohtajan tehtävät ovat
siirtyneet syksyn hallituksen kokouksessa Risto
Janhoselle. Aikanaan Markus-sedälle
kirjoitettiin aina ensimmäistä kertaa, mutta nyt
minä kirjoitan viimeistä kertaa puheenjohtajan
palstalle.
Yhdeksäs varsinainen sukukokous pidettiin
25.7.2015 Mikkelissä. Paikalle oli saapunut
kiitettävän paljon osallistujia eli kiitos kaikille
sukuseura-asian harrastajille. Tässä jäsenlehdessä
on kattava selostus kokouksen tapahtumista kuvien
kera. Sen on koonnut uusi puheenjohtajamme Risto
Janhonen, kuten useat aikaisemmatkin
tapaamisiemme selostukset. Mikkelissä sää oli
todella suotuisa, mutta niinhän meillä on ollut lähes
aina.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia sukuseuramme
jäseniä puheenjohtajalle antamastanne tuesta. Olen
saanut tutustua lukuisiin uusiin, mielenkiintoisiin
tuttavuuksiin, jotka ovat laajentaneet elinpiiriäni
huomattavasti. Toivon mukaan minäkin olen
pystynyt antamaan teille jotakin. Mutta mehän
tapaamme vieläkin, joten nämä eivät ole
jäähyväiset. Tulen edelleen innostamaan teitä
osallistumaan sukuseuramme toimintaan ja sen
suunnitteluun sekä varsinkin kirjalliseen toimintaan.

Minulla entisenä hallituksen puheenjohtajana ja
nykyisenä jäsenlehden päätoimittajana on edelleen
huoli siitä, että lehteen tulisi riittävä määrä
kirjoituksia. Jäsenlehden tarkoitus on olla
yhdyssiteenä hallituksen ja jäsenistön välillä ja
samalla myös jäsenistön kirjoituksia esittävänä
Hyvää talven, jos se joskus tulee, jatkoa ja tulevia
foorumina. Olen useaan otteeseen esittänyt, että
juhlapyhiä.
artikkeleiden ei tarvitse olla tieteellisiä julkaisuja,
aivan tavanomaiset arkiset asiatkin ovat
kiinnostavia. Sukumme ei ole järin suuri ja
kirjoitusten perusteella voi löytyä uusia
Pentti Pöyhönen
lähisukulaisiakin tai ainakin kiinnostavia
Entinen puheenjohtaja ja
yksityiskohtia sukumme asioista. Jäsenlehtemme on nykyinen jäsenlehden päätoimittaja
ilmestynyt kaksi kertaa vuodessa jo yli 26 vuoden
ajan, eikä ketjua raaskisi katkaista millään ilveellä,
ei ainakaan artikkeleiden puutteeseen.
Hallitus on aikanaan päättänyt kotisivujen
julkaisemisesta ja niihin liittyi myös
keskustelupalsta. Valitettavasti keskustelupalsta piti
lopettaa ulkopuolisen häiriköinnin vuoksi, joten sitä
kanavaa ei nyt ole käytettävissä. Tosin palstaa
käytettiin hyvin vähän. Facebook-yhteys on myös
olemassa, mutta siihen pätee myös käytön
vähäisyys. Innostakaa lähipiirinne nuorisoa
kirjoittamaan sukutarinoita tai muita tarinoita joko
lehteen tai facebookiin.
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VARSINAINEN SUKUKOKOUS JA KESÄTAPAAMINEN
2015
Sukumme jäseniä kokoontui kauniissa
kesäisessä poutasäässä 25.7.2015 Mikkeliin
hotelli Cumulukseen varsinaiseen
sukukokoukseen. Pentti Pöyhönen ja Leena
Janhonen olivat vieraita vastassa ja 60
henkilöä aloitti kesätapaamisen perinteiseen
tapaan maittavalla lounaalla. Juhlaesitelmä
käsitteli sukumme varhaisvaiheita pääosin
1500-luvulla. Varsinaisen sukukokouksen
jälkeen oli mahdollisuus tutustua
Päämajamuseoon ja viestikeskus Lokkiin
ennen kotimatkaa.
Juhlaesitelmä Janhusten ja Janhosten
varhaiset vaiheet 1500- ja 1600- luvuilla
Ari Kolehmainen piti juhlaesitelmän klo 13
lounaan jälkeen. Ari on koulutukseltaan Suomen
historian maisteri ja hän on erikoistunut 1500 –
1600 luvun sukujuontojen selvittämiseen Savon,
Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen alueilla.
Seuraavassa on lyhennelmä hänen esitelmästään
painottuen 1500-luvulle. Talletamme esitelmän
kokonaisuudessaan sukuseuramme internetsivuille.

Janhusten ja Janhosten suvun juuret ja
varhaisvaiheet
Tämän hetken DNA-tulosten perusteella
monien Joroisten sukujen yhteinen kantaisä
on asettunut asumaan alueelle noin 1200luvulla. Kantaisästä polveutuvia sukuja on
ainakin Laakkonen, Malinen ja Rytkönen.
Nämä suvut ovat eriytyneet Janhusten
kantaisän suvusta jo 1200-luvun aikana.
Janhuset olivat edelläkävijöitä, kun useasta
suvun haarasta otettiin DNA-näytteitä jo
vuosia sitten. Aiemmin oli jo tiedossa
Janhusten joroislaiset juuret ja yhteydet
Nyyssösiin. Lisääntyneet DNA-tutkimukset
useista Joroisten suvuista ovat kuitenkin
avanneet laajempia yhteyksiä Joroisten
sukuihin.
Janhusten kanssa samaa sukuryhmää eli
klaania ovat Kolehmaiset, Nyyssöset,
Väyryset, Pasaset, Ahoset ja Paalaset. Tämän

Ari Kolehmainen

sukuryhmän kantaisä on elänyt todennäköisesti
1300-luvulla. Janhusten suku on DNA:n perusteella
syntynyt Joroisissa, luultavasti 1400-luvulla.
Asiakirjat alkavat vasta vuonna 1541 ja jo tässä
vaiheessa nuo kaikki em. suvut ovat omilla
sukunimillään. Savolainen sukunimijärjestelmä oli
erittäin horjuva vielä 1500- ja 1600 -luvuilla ja
lisänimien kautta kantasukujen haarat omaksuivat
uusia sukunimiä. Janhusista tarvitaan tarkin
mahdollinen isälinjainen DNA-testi eli Big Y joka
antaa tietoa Janhusten suvun synnystä ja
alkuvaiheista ennen asiakirjojen alkua.
Vertailupohjana on jo Big Y-tulokset Nyyssösistä,
Väyrysistä ja Kolehmaisista, myös Pasasten testi on
tilattu ja testi valmistuu vuonna 2015.
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Janhuset/Janhoset ensimmäisissä
asiakirjoissa
Vuoden 1541 maakirja on ensimmäinen
verolähde sukujen tutkimiseen Savossa.
Janhusten suvun kantaisä Paavo Janhonen on
veronmaksajana poikansa Heikin kanssa
Juvan Vesikansan neljänneksen neljännessä
kymmenyksessä. Jousiluku oli kaksi eli sen
mukaan ruokakunnassa oli kaksi 15 vuotta
täyttänyttä jousen jännittämiseen kykenevää
miestä. Luku ei Janhusten kohdalla ole täysin
luotettava, kun ainakin nuorempi Paavon
pojista Niilo oli jo vuonna 1545
veronmaksajana ja lienee ollut 15-vuotias jo
vuonna 1541. Tila on kahdeksan veromarkan
suuruinen.
Kantaisä Paavo Janhosella mainitaan
asiakirjoissa vain kaksi poikaa Heikki ja
Niilo. Poikia on täytynyt olla myös Paavo,
jota ei koskaan asiakirjoissa mainita, sillä
Paavo Paavonpoika Janhunen tulee esiin
myöhemmissä veroluetteloissa vuodesta 1571
alkaen. Janhusen nimi on kirjoitettu
vanhoissa asiakirjoissa yleensä muotoon
Janho tai Janhoin, joten sopivampaa on ehkä
käyttää varhaisista esipolvista Janhosen
nimeä. Myöhemmin Janhusesta tulee
yleisempi nimimuoto ja suvun kantaseudulle
Maavedelle jäänyt suku käyttää Janhusen
nimimuotoa. Samasta suvusta on kuitenkin
kysymys, oli nimi Janhonen tai Janhunen.
Vuodesta 1596 alkaen verokirjoihin
Maavedellä vakiintuu nimimuoto Janhunen,
kun u-kirjain tulee o:n tilalle.
Vuoden 1561 verollepanomaakirja ja 1571
hopeaveroluettelo

Asutusta, sen sijaintia ja nimistöä tutkittaessa
tärkein 1500-luvun lähde on vuoden 1561
verollepanomaakirja. Siinä on ensimmäisen
kerran lueteltu talojen omistamat
maakappaleet nimeltään. Vuonna 1664
suoritettu seuraava maantarkastus on myös
erittäin tärkeä lähde, sillä sen pohjalta voi
vertailla mitkä talot ovat pysyneet saman
suvun omistuksessa.
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Vuonna 1571 laadittiin hopeaveroluettelot,
jotka sisältävät tietoa verotettavien raha- ja
metallivarallisuudesta sekä hevosten ja karjan
määrästä. Luettelot laadittiin Älvsborgin
linnan lunnaiden maksamista varten.
Janhosista hopeaveroluettelossa olivat taloja
jo pitkään isännöineet veljekset Heikki ja
Niilo Janhonen.

Suvun vaiheet 1500-luvun lopulla ja
leviäminen 1600-luvulla
Niilo Paavonpoika Janhonen on
veroluetteloissa vuoteen 1577 asti,
seuraavana vuonna hänen tilalleen tulee poika
Olli Niilonpoika. Vuonna 1577 Pekka
Heikinpoika Janhosen nuorempi veli Niilo
Heikinpoika tulee myös verokirjoihin
mukaan. Heidän serkku Paavo Paavonpoika
Janhonen on verotettuna Olli Niilonpojan
kanssa samassa arviokunnassa.
1580-luvulla veroluetteloissa on samat
Janhoset, jotka tulivat veronmaksajiksi 1570luvun aikana. Vuonna 1587 uutena suvun
jäsenenä kirjataan Olli Heikinpoika Janhonen
ja vuodesta 1591 alkaen Paavo Niilonpoika
Janhonen. He olivat serkkuja keskenään ja
nuorimpia kolmannen sukupolven edustajia
laskien kantaisä Paavo Janhosesta alaspäin.
Kantaisä Paavo Janhosella oli kolme poikaa ja
pojanpoikia on tiedossa kuusi. Näihin
kantasukuhaaroihin yhdistyy kaikki toistaiseksi
tiedossa olevat sukuhaarat. Esimerkiksi
yleistyvien DNA-tutkimusten myötä on
mahdollista, että uusia isälinjaisiakin Janhosen/
Janhusen sukuhaaroja löytyy jollakin muulla
nimellä. Janhusten suku lisääntyi voimakkaasti
1600-luvun aikana.

Janhuset olivat ottaneet 1660-luvulle
tultaessa haltuun paljon taloja etenkin
Pieksämäen Maaveden puolelta ja
levittäytyneet myös muutamalle muulle
Pieksämäen kylälle (Sauvamäki ja
Längelmäki). Joroisissa he olivat pitäneet
Maaveden kantatalonsa ja levinneet myös
Häyrilän keskuskylään.
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Muutoksia aiempaan tutkimukseen
Aiempi Janhusten/Janhosten tutkimus
varhaisista polvista muuttuu Kolehmaisen
mukaan melko paljon. Monet sukuhaarat
polveutuvat kantaisästä eri reittiä kuin
aiemmin on esitetty. Esi-isä pysyy Paavo
Janhosena, mutta hänellä on ilmeisesti ollut
kolme poikaa, sen sijaan Maunosta ja Ollista
ei löytänyt mainintoja. Kaikki myöhemmät ja
tiedossa olevat jälkipolvet polveutuvat
kantaisä Paavon pojista Heikistä ja Niilosta.
Olli-nimi tulee kylläkin käyttöön
myöhemmissä sukupolvissa.
Heikki Paavonpoika Janhosella on pojat
Pekka, Niilo ja Olli kuten sukukirjakin
esittää. Suurimmat erot tulevat Niilo
Paavonpojan poikien kohdalla. Hänellä on
löydettävissä pojat Olli ja Paavo, nämä ovat
myös sukukirjassa. Sen sijaan Mikko- ja
Pekka-nimisiä poikia ei Niilolla ollut
asiakirjojen perusteella. Niilo Heikinpoika
Janhusen vanhemmalla veljellä Pekka
Heikinpojalta (sukutaulu 3) on tiedossa yksi
poika Heikki Pekanpoika Janhunen, joka
muutti Sauvamäelle. Aiemmassa
tutkimuksessa Heikki on mainittu
Niilonpojaksi.
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Varsinainen sukukokous

Varsinaisen sukukokouksen puheenjohtaja
Heikki Pöyhönen (oik.) ja sihteeri Risto
Janhonen
Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki
Pöyhönen Hankasalmelta ja sihteerinä Risto
Janhonen Kirkkonummelta. Hallituksen
tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
Seuran jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin
10 € vuodessa. Hallituksen ehdotus
toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
toimintakaudelle 2015 – 2017 hyväksyttiin.
Entisen hallituksen jäsenet pois lukien Mirja
Vesander jatkavat hallituksessa.
Vierailu päämajamuseossa ja viestikeskus
Lokissa
Mikkeli oli päämajakaupunkina vuosina 1939
–40 sekä 1941–44. Mikkeli valittiin Suomen
puolustusvoimien päämajan sijoituspaikaksi
edullisen asemansa vuoksi, koska
sodanjohdon käsityksen mukaan se oli
sopivalla etäisyydellä tulevista rintamista.
Marsalkka Mannerheim lähimpine
avustajineen sijoittui keskuskansakoululle.
Vuonna 1974 avattiin yleisölle Mikkelin
keskuskansakoulun opettajainhuoneessa
sijainnut ylipäällikön työhuone. Vuonna 1984
valmistui työhuoneen yhteyteen päämajan
toimintoja esittelevä valokuvanäyttely.
Erillinen koulutiloista erotettu Päämajamuseo
avattiin vuonna 1989. Euroopan unionin
aluekehitysrahaston ja opetusministeriön
tuella syksyllä 1999 käynnistyneen MikkeliPäämajakaupunkihankkeen myötä on museon
tilat ja näyttely kunnostettu.
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Museon alakerrassa on Marskin työhuone
entisöitynä sellaiseksi kuin se oli vuosina
1939 – 1944. Huoneessa on kirjat ja kartat
esillä. Vieressä on lehtileikehuone, jossa on
esillä uutislehtiä sotatapahtumista erityisesti
sodan loppuvuosilta. Yläkerrassa portaiden
yläpäässä pyörii koko ajan elokuvaesitys,
joka kertoo toisen maailmasodan keskeisistä
vaiheista. Suuressa huoneessa oli seinätauluja
kertomassa siviilipuolen selviämisestä sodan
ankeasta ajasta. Huoneessa oli kuvia ja
esineitä sodan ajalta, mm puukengät, sikuri,
tupakat, lelut ja asut. Karttahuoneessa oli
esillä 20 karttaa kertomassa sotaoperaatioista.
Eräässä huoneessa oli päämajan
pienoismalleja, seinillä kuvia suomalaisista ja
saksalaisista korkeista upseereista,
organisaatioista ja ylipäällikön päiväkäskyt.
Syksyllä 1939 aloitettiin luolaston
louhiminen Naisvuoreen, päämajan viereisen
kortteliin. Louhinta ja rakennustyö
valmistuivat vasta välirauhan aikana ja
viestikeskus toimi luolastossa jatkosodan
aikana. Päämajan johdolliset viestiyhteydet
koko Suomeen kulkivat viestikeskuksen
kautta, josta käytettiin peitenimeä Lokki.
Lokki välitti päämajan viestiliikenteen,
puhelin- ja kaukokirjoitin- liikenteen.
Viestikeskuksen tiloissa oli kolme
toimistohuonetta, kaukokirjoitinhuone,
puhelinkeskus ja telinehuone. Sodanajan
laitteet ovat nytkin edustavasti näytillä.
Viereisessä luolassa toimi ilmavalvontaaluekeskus, saksalaisten viestiasema ja
henkilökunnan lepotiloja sekä työtilat
Mannerheimille ja muutamille hänen
lähimmille alaisilleen.
Molemmista museon osista löytyy internethaulla ja Mikkelin internet-sivuilta lisätietoa.

Risto Janhonen
Kirkkonummi

Marskin työhuone

Viestikeskus Lokki: Sodanajan
puhelinvälittäjä
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Päämajamuseon esite

Kokousyleisöä Mikkelissä
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HARRASTAJAN SUKUTUTKIMUSOHJELMIA
Sukututkimusohjelmien tarkoituksena on
tallentaa ja järjestää oman suvun tietoja
tietokoneelle ja esittää tiedot havainnollisesti
tauluina tai tulosteina. Useimpien
sukututkimusohjelmien välillä voidaan tietoja
vaihtaa ja sukulaisten tietoja voidaan hakea
tietokannoista tai rekistereistä.

Sukututkimusohjelman käytön aloittaminen on
helppoa. Ohjelmaan tallennetaan sukulaisen
tarkat perustiedot kuten nimi, syntymäaika,
syntymä- ja kuolinpaikka, ammatti, avioituminen,
puoliso ja lapset. Useimpiin ohjelmiin pystyy
myös lisäämään kuvia, videoita ja paikkatietoja.
Pelkkä ohjelma ei kuitenkaan riitä, jos perustietoa
sukulaisista ei ole. Puuttuvia ”palasia” voi löytyä
jo tehdyistä sukuselvityksistä, kirkonkirjoista tai
maakunta-arkistoista. Internetin hakuohjelmilla
voi etsiä sukulaisten tietoja myös muualta päin
maailmaa. Myös sukututkimusohjelmien omien
rekistereiden avulla voi päästä tutkimuksessa
eteenpäin ja tavoittaa miljoonia käyttäjiä ympäri
maailmaa.

Jotta tietojen jakaminen olisi helppoa, eri
ohjelmistojen välillä tietojen siirtämisen
mahdollistaa Gedcom-tiedostomuoto. Gedcom on
alun perin tehty määritelmäksi
sukututkimustietojen välitykseen.

mobiilisovelluksen. MyHeritage sovittaa
sukupuita automaattisesti yhteen eli ehdottaa
käyttäjälleen muiden sukupuista löytyneitä tietoja
(Smart Matching™, Discovery™). Ohjelmalla
pystyy tulostamaan ja lähettämään sukutaulukoita
ja lisäämään kuvia ja videoita. Sen avulla voi
hakea erilaisista rekistereistä tietoja, teettää DNA
-testejä tai palkata oman sukututkijan.
Mainittakoon rekistereistä mm. Billion Graves palvelu, jonne on tallennettu henkilötietoja
hautakivistä (www.billiongraves.com). Palveluun
voivat vapaaehtoiset kuvaajat lisätä valokuvia
hautakivistä GPS-tietoineen mobiilisovelluksen
avulla. Billion Graves nettisivulta voi hakea
ilmaiseksi tietoa sukulaisistaan.
MyHeritage Basic-versio on ilmainen, mutta
laajempaan käyttöön ja sukupuiden yhdistelyyn
soveltuu esimerkiksi maksulliset Premium- tai
PremiumPlus-tasot, joilla saa enemmän
tallennustilaa, laajemman sukupuun ja tehostetun
sukulaisten etsinnän (Smart Matching). Ohjelman
peruskäytön aloittaminen vaatii toimivan Internet
-liittymän ja sähköpostiosoitteen.

Lisää tietoa tekstissä mainituista ohjelmista
löytyy näistä osoitteista:
Ancestris: http://www.ancestris.org/
FamilySearch: https://familysearch.org/about
GenealogyJ: http://genj.sourceforge.net/
Geni: http://www.geni.com/

On olemassa useita sukututkimusohjelmia, joihin
on saatavana suomenkielinen käyttöliittymä.
Kaikilla käyttöjärjestelmillä, omalla tietokoneella
käytettävänä, toimii ilmaisena, mutta ei
suomennettuna mm. Ancestris, GenealogyJ ja
Gramps. Internet-sivuston välityksellä toimii mm.
FamilySearch (englanninkielinen, ilmainen),
PhpGedView (englanninkielinen,
ilmainen), webtrees (englanninkielinen,
ilmainen), Geni (suomenkielinen, perusversio
ilmainen) ja MyHeritage (sis. Family tree
builder) (suomenkielinen, perusversio ilmainen).
Ohjelmia on tarjolla runsaasti, joten suosittelen
tutustumaan tarjontaan internetin välityksellä.

Tässä esimerkkinä muutama huomio MyHeritage
-ohjelmasta. Ohjelma on käytettävyydeltään
helppo, viihteellinen ja siitä saa käyttöön myös

Gramps: https://gramps-project.org/
MyHeritage ja Family tree builder:
www.myheritage.fi
PhpGedView: http://www.phpgedview.net/
webtrees: https://www.webtrees.net/index.php/
en/.

Tiina Kivelä
Jyväskylä
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Esimerkki GenealogyJ-ohjelman tietokortista.

Esimerkki MyHeritage-ohjelman tietokortista.
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry
Hallituksen syyskokous
Hallituksen syyskokouksessa hallitus järjestäytyi,
käsiteltiin kesätapaamisen ja varsinaisen
sukukokouksen 2015 raportti, sovittiin
jäsenlehden sisällöstä ja kuultiin rahastonhoitajan
raportti.

Hallituksen jäsenten yhteystiedot
¤ Risto Janhonen, puheenjohtaja
Nahkurinpiha 26, 02400 KIRKKONUMMI
Puhelin: 040-3346647
Sposti: risto.janhonen@elisanet.fii

Jäsenmaksu

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

Tämän lehden välissä on vielä vuoden 2015
jäsenmaksun pankkisiirtolomake niille, jotka ovat
unohtaneet maksaa sen keväällä. Epäselvissä
tapauksissa ota yhteys rahastonhoitaja Tapio
Janhoseen. Jäsenmaksu on 10 euroa.

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

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

¤ 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

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

Julkaisija: Janhusten ja Janhosten sukuseura ry
Toimituskunta: Pentti Pöyhönen (päätoimittaja) ,
Risto Janhonen ja Soile Janhunen
Lehdelle tarkoitettu materiaali lähetetään
päätoimittajan osoitteeseen.
Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino, Tampere
Taitto: Nana Abruquah

JANHUSTEN JA
JANHOSTEN
SUKUSEURA RY

Simolankatu 44
33270 Tampere
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