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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Syksy on vääjäämättä tullut ja ensimmäistä
lumipyryä ennustetaan alkavalle viikolle jo
myös eteläiseen Suomeen. Toisin oli tilanne
16.7.2016 suvun kesätapaamisessa
Jyväskylässä, jolloin sadekuurokin loppui
parahiksi ennen tilaisuuden alkua. Kaunis
poutainen kesäsää suosi loppupäivää ja
vaikutti erityisesti Päijänteen järviristeilyn
onnistumiseen. Jyväskylässä oli paljon
kansaa liikkeellä, koska samaan aikaan
kaupungissa oli meneillään Jyväskylän Kesäkulttuuritapahtuma.
Filosofian maisteri Erkki Laitisen esitelmä
Keski-Suomen metsätaloudesta ja
metsätalouden vaikutuksista koko
yhteiskuntaan oli mielenkiintoinen ja avartava.
Esitelmä sivusi Janhosten sukua Niemisjärven
sahan osalta, koska Herman Janhonen toimi
mainitulla sahalla yrittäjänä työllistäen pienellä
kylällä kymmeniä ihmisiä. Musiikkiesitys oli
monipuolinen. Tapio Janhonen toimi säestäjänä
ja Mirja Vesander ja hänen tyttärensä lauloivat
ja Mirjan poika esitti hip-hopia. Toisaalla tässä
lehdessä on päätoimittajan koostama
yhteenveto kuvineen Jyväskylän
kesätapaamisesta.

Toivokaamme, että kesän 2017
sukutapaamisessa meillä on käytettävissä
entistä tarkempi kuva Janhusten – Janhosten
suvun synnystä ja suvun vaiheista aina 1700luvulle asti.
Kesän aikana on tullut useita kyselyitä
sukuseuran hallitukselle omien juurien
selvittämisestä ja juurien kytköksistä
Janhusiin / Janhosiin. Kyselyille oli tällä kertaa
yhteistä, että kaikki kysyjät olivat naisia.
Ilmeisesti naisten on vaikeampi seurata oman
sukunsa sukujuontoa, koska aiemmin heidän
nimiään ei mainittu aina ollenkaan asiakirjoissa
ja 1800-luvulta alkaen usein heidän
sukunimensä vaihtuivat avioliiton kautta.
Sukututkimus kiinnostaa enemmän erityisesti
vanhempaa ikäluokkaa. Osan
sukututkimustiedoista saa nykyisin helposti
suoraan internetin kautta omalle kotisohvalle.
Osalla ihmisistä syntyy tarve jossakin elämänsä
vaiheessa omien juuriensa selvittämiseen.

Kevään lehden puheenjohtajan palstalla
käsittelin sukututkimuksen tilannetta. Asia on
edennyt siten, että allekirjoitimme sukututkija
FM Ari Kolehmaisen kanssa kesäkuussa
sopimuksen jatkotutkimuksesta hänen
edelliselle tutkimukselleen suvun vaiheista
1500 – ja 1600 luvulta. Tässä uudessa
tutkimuksessa Ari selvittää suvun vaiheet
Toivotan hyvää myöhäissyksyä ja joulunaikaa
kirkonkirjojen alkuun asti 1700-luvulle. Arin
sukumme jäsenille ja jäsenlehtemme lukijoille.
uudessa tutkimuksessa tarkennetaan joitakin
sukujuonnoissa havaittuja virheitä. Näin
saadaan sukupolvien polveutumisketjut
mahdollisimman oikeaan muotoon. Aikatavoite
tutkimuksen valmistumiselle on kesä 2017.
Risto Janhonen
Samoin jo sukuseuran hallituksessa aiemmin
Puheenjohtaja
päätetty Big Y-testi tilataan Arin ohjeistuksen
mukaan osana solmittua sopimusta.
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KESÄTAPAAMINEN JYVÄSKYLÄSSÄ 16.7.2016
Janhusten ja Janhosten sukuseura kokoontui vuonna 2016 kesäkokoukseensa
Jyväskylässä ravintola Harmoonissa, jossa hallituksen puheenjohtaja toivotti runsaan
kolmenkymmenen osallistujajoukon tervetulleeksi. Sään puolesta alku ei tuntunut
erityisen lupaavalta, koska koko aamun oli ollut vesisadetta. Ehkä Harmoonissa syöty
maittava lounas ja sen jälkeiset ohjelmat saivat ilmankin muuttumaan aurinkoiseksi.
Ruokailun jälkeen Keski-Suomen paikallishistorian tutkija, filosofian maisteri Erkki Laitinen,
esitelmöi aiheesta ”Keski-Suomen metsätalouden ja Niemisjärven sahan historiaa”.
Alla olevasta taulukosta käy ilmi puun käytön voimakas lisääntyminen ja jakautumisen muutos,
jonka teollistuminen aiheutti..
Metsästä hakatun puun määrä Suomessa
- 1860-luvulla 16 milj. m3 / vuosi
- 1900-luvulla 26 milj. m3 / vuosi
- 1930-luvulla 36 milj. m3 / vuosi
Puun käytön jakautuminen (%-osuus)
1860-l

1880-l

1900-l

1930-l

Kotitarve

84

73

47

33

Teollisuus

11

17

35

49

Vienti

2

4

10

8

Muu käyttö

3

6

8

10

Laskelma Suomen aidoista 1938
(August Jäntti)


Aitoja yhteensä 855 000 km



Siitä puuaitoja 541 000 km



Puuaidoista 424 000 km pisteaitoja
eli riukuaitoja



Lanka-aitoja 249 000 km



Kiviaitoja 3000 km



Kiviaitoja 3000 km



Pisteaitoja 10 kertaa maapallon
ympäri!
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Keski-Suomen vanhat sahat

Paperiteollisuus Keski-Suomessa



Jämsänkoski 1794



Kankaan paperitehdas 1874



Rutalahti 1804



Jämsänkoski 1888 (paperia 1898 >)



Haapakoski 1819



Äänekoski 1897



Uusia vesisahoja 1800-l



Lainsäädäntö vapautuu

Vaneriteollisuuden synnyinseutu



höyrysahat 1857 >



Wilh. Schauman (Jyväskylä) 1912



sahauskiintiöt pois 1861



Joh. Parviainen (Säynätsalo) 1914



elinkeinovapaus 1879



”nollaraja” murtui 1870



rautatie toi uusia sahoja

Paperiteollisuus


lumppupaperi



ensimmäiset puuhiomot 1860-l




paperiteollisuusintegraatit (hiomo +
sellutehdas + paperitehdas)
1870-l



läpimurto 1880-1890-luvulla

Metsätöissä oli huomattava määrä ihmisiä ja hevosia. Lehti-ilmoituksilla haettiin
satamäärin lisää työntekijöitä kulloisellekin hakkuukohteelle. Työt tehtiin ilman koneita
ihmis- ja hevosvoimin. Koneet astuivat kuvaan vasta 1950-luvulla. Karkea arvio Suomen
metsätyöväestä 1860 luvulla oli 100 000 henkilöä, 1920-30-luvuilla 200 000 ja 1950luvulla 300 000 henkilöä. Tämän jälkeen työntekijämäärä väheni jatkuvasti
koneellistumisen myötä.
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Tukkitöitä Saarijärvellä 1900-luvun alussa

Niemisjärven saha

Sahan perusti Herman Janhonen (1888-1949) Hankasalmelta

Ryhtyi 1920-luvun alussa puutavarakauppiaaksi, hakkautti lähiseudulta halkoja ja
paperipuuta

1924 hankki raamisahan, jolla sahasi taivasalla lautoja, lankkuja ja ratapölkkyjä

Voimanlähteenä lokomobiili, kapasiteetti 100-150 tukkia päivässä, työllisti 7-8 miestä

1927 kiinteä sahalaitos Niemisjärven päähän rautatien viereen, voimanlähteenä kaksi
imukaasumoottoria

Tukit ostettiin lähikylistä Hankasalmelta ja Kangasniemeltä

1930-31 saha oli konkurssin pertaalla, mutta asema vakiintui 1930-luvun jälkipuoliskolla

Pyöri kahdessa vuorossa ja töissä oli 60-70 henkeä

1952 uusi höyryvoimalaitos kattilahuoneineen

Tuotanto 1500 standarttia (7000 kiintokuutiota) vuodessa, pääosa vientiin

Toiminta alkoi hiljetä 1960-luvulla ja päättyi 1967

Hyvämaineinen saha, toimiva työyhteisö ja hyvät kantohinnat
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Niemisjärven saha 1950-luvulla
Esitelmä oli mielenkiintoinen ja siitä keskusteltiin vielä risteilylläkin. Erityisesti ihmeteltiin
alan nopeaa kehitystä.
Esitelmän jälkeen kuultiin Mirja Vesanderin ja hänen tyttärensä Pauliina Blån lauluesityksiä,
kosketinsoittimissa oli Tapio Janhonen. Vesanderin perheen kuopus Jasmir ”Jasu” esitti vielä
hip-hop-tanssia, on nuori mies kehittynyt oivalliseksi
tanssijaksi.
Päivän päätti Päijänne-risteily todella hyvän sään vallitessa.

Takana vasemmalla Pauliina, Mirja ja Tapio

Jasun hip-hop-tanssi
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KATSAUS HISTORIAAN VOI OPETTAA YMMÄRTÄMÄÄN
NYKYHETKEÄ JA SOPEUTUMAAN TULEVAAN

Tällä hetkellä puhutaan paljon siitä, millä

Tehtaissa työtä hallittiin tarkoilla säännöillä ja

tavoin työelämämme on muutoksessa.

käskyttävällä johtamistavalla, joiden päämääränä

Digitalisaatio ja robotisaatio ovat suuria

saada aikaiseksi yhtenäinen työn jälki ja tehokas

avainsanoja, joiden ympärille

tuotanto. Isoissa tehtaissa riitti töitä suurille

muutospuhetta rakennetaan. Mediassa

joukoille ihmisiä.

luodaan uhkakuvia työn vähenemisestä kun
robotit kykenevät suoriutumaan yhä
useammasta tehtävästä. Toisaalta sanotaan,
että ihmistä tarvitaan yhä esimerkiksi
ohjelmointia ja ongelmanratkaisua vaativiin
asiantuntijatehtäviin, joihin kone ei pysty.

Siirtymä 2000-luvulle toimii murroskohtana
massatuotannon väistymiselle. Suurten yritysten
aikakausi alkaa olla ohi, mistä kertoo mm.
Nokian tarina. Yritykset erikoistuvat usein pieniin
osasiin ja kokonaisuudet muodostuvat yritysten
välisessä yhteistyössä, yhä useammin valtioiden

Muutokseen liittyy aina pelkoa, koska

rajoja halkoen. Eri yrityksillä voi olla jo

tulevaisuutta emme voi tarkalleen tietää. Joskus

kulttuurisista taustoista johtuen hyvin erilaiset

kuitenkin kurkkaus siihen, mistä olemme tähän

toimintatavat, joka haastaa kykymme sopeutua

hetkeen tulleet, auttaa meitä ymmärtämään

kunkin tapaan tehdä työtä. Toisaalta uusiin

paremmin omia ja muiden ajatuksia ja

asioihin tutustuminen rikastuttaa elämäämme.

reaktioita, kun olemme uuden edessä.

Jokainen uusi kontakti, ihminen tai työpaikka,

Sukelletaan reilut sata vuotta ajassa taaksepäin.

avaa eteemme uudenlaisia tapoja ajatella ja tehdä

Silloin teollinen vallankumous toi meidät

työtä.

massatuotannon aikakaudelle, jolloin suurissa
tehtaissa tuotettiin isoja eriä tavaroita ja
tuotteita. Syntyi suomalaisittain suuria
menestystarinoita, kuten Finlayson ja Fazer.
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Myös johtajuus on muuttumassa. Nykyisin

Lähihistoriassamme olevien työelämän muutosten

korostettaan yhä enemmän niin sanottuja

ymmärtäminen voi auttaa käsittelemään nykyistä

osallistavia ja valtuuttavia johtamisen

muutosta. Pelkäämme ehkä turhaankin robotteja

muotoja, joissa jokaisella on mahdollisuus

ja lisääntyvää digitalisaatiota, sillä olemmehan

vaikuttaa oman työnsä sisältöön. Nykyinen

ennenkin selviytyneet isoista työelämän

ihannejohtaja ei ole enää patruuna vaan

muutoksista, kun maaseudulta siirryttiin tehtaisiin

ennemminkin valmentaja tai luotsi, joka

ja käsityömäisestä tekemisestä

näyttää suunnan ja päämäärän, mutta antaa

liukuhihnatuotantoon. Kun vanhoja työpaikkoja ja

työntekijän valita reitin kohti tavoitetta.

ammatteja kuolee, syntyy uusia tilalle.

Tällaisen johtamistavan on todettu myös

Suuryritysten tilalle on syntynyt roppakaupalla

lisäävän hyvinvointia.

pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ohjelmointiala,

Työn tietoteknistyminen ja digitalisaatio

3D-printtaus tai vaikkapa ympäristöteknologiaan

ovat tehneet monesta työstä ajasta ja

suuntautuneet ammattialat työllistävät jatkossa.

paikasta riippumatonta. Avaamalla

Tulevaisuudessa tulee olemaan ammatteja, joita

tietokoneen, tabletin tai kännykän saamme

emme osaa tänä päivänä edes kuvitella.

kontaktin niin lähelle kuin kauas. Tämä

Tulevaa ei ole syytä pelätä vaan siihen kannattaa

mahdollistaa monille esimerkiksi kotona

suhtautua uteliaasti. Pienten yritysten nousu,

tehtävän etätyön. Kaikkea työtä ei

uudet ammattialat, uudenlainen johtaminen ja

kuitenkaan voida tehdä etänä edelleenkään,

lisääntyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan

esimerkkinä vaikkapa hoivatyö. Kuitenkin

työhön luovat lapsillemme ja tuleville

kaikkea työtä voidaan kehittää ja

sukupolville uusia mahdollisuuksia tehdä

”tuunata”, ja tehdä siitä sitä kautta

mielekästä työtä.

enemmän tekijänsä näköistä. Kaikkien ei
tarvitse enää tehdä samaa työtä samalla
tavalla, kuten massatuotannon aikakaudella
tehtiin.

Minna Janhonen
Minna toimii tutkijana Työterveyslaitoksella ja on
kotoisin Niemisjärveltä Janholasta
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MATTI JANHONEN IN MEMORIAM
Isän harrastuksia olivat yhteiskunnalliset
luottamustehtävät, kalastus ja vanhemmalla
iällä osallistuminen sukututkimukseen.
Vanhimpana lapsena pääsin itseoikeutetusti
soutajan tehtäviin verkkoja laskettaessa ja
nostettaessa sekä katiskoita kokiessa läheisen
Niemisjärven vesille jo alle 10-vuotiaana. Matti
toimi Hankasalmen kunnanhallituksessa,
verolautakunnassa sekä koululautakunnassa.
Samoin hän oli jäsenenä Kangasniemen
Osuusmeijerin johtokunnassa ja Osuuskasan
hallintoneuvostossa. Muita luottamustehtäviä
olivat vielä toiminta maamiesseurassa,
Halttulan kalastuskunnassa, Halttulan
Matti syntyi Hankasalmen Halttulassa Vilholan kansakoulun johtokunnassa ja Kivimäentien
taloon 25.2.1929. Hän juurtui maatalon töihin jo tiehoitokunnassa. Toini ja Matti saivat 1978
nuoruusiässä kolmen vanhemman veljen ollessa Hankasalmen Vuoden Tuottaja –tunnustuksen
puolustamassa Isänmaata. Kun kaksi veljeä
maataloustyöstään.
eivät palanneetkaan sodasta, niin Vilholan tila
Veljekset Tauno ja Matti koostivat kirjan
siirtyi Matille 1950 hänen ollessaan vasta 21vuotias. Hän kävi Suonenjoella maamieskoulun Matths Pängeläin ja Maria Liisa Leinosen
ja avioitui Toini Pirisen kanssa. Toini oli käynyt jälkeläisiä, 50 sivua. Kirjassa on tutkittu
karjanhoitokoulun, joten nuori maanviljelijäpari Kuuhankaveden rannalla Pänkäläisten ja
Makkosten vaiheita 1600-luvulta alkaen. Matin
pääsi aloittamaan ammattitaitoisena yhteisen
ja Taunon äiti oli Makkosia Kuuhankaveden
työsarkansa. Perheeseen syntyi ensin kolme
rannalta. Samoin veljekset yhdessä serkkunsa
poikaa ja sitten heille yhteinen pikkusisko.
Erkki Janhosen ja naapuri Väinö Suurosen
Ehkä koulun penkiltä maamieskoulussa saadut kanssa koostivat kirjan Halttulan kylän talo N:o
uudet opit olivat siivittämässä intoa maatilan
3:n talo- ja henkilöhistorioita vuodesta 1541 –
kehittämiseen. Tilan ensimmäinen pieni Valmet 1990-luvulle, 70 sivua. Kirjan tekijöiden
-traktori hankittiin 1954. Matti hankki
kotitalot sijaitsevat Halttula N:o 3:n alueella.
ensimmäisen traktorilla hinattavan
Isällä oli onni omistaa hyvä terveys yli 80
leikkuupuimurin 1960-luvun alussa. Kaikki
vuoden ikään asti. Hän auttoi kiireisissä
tilan pelot salaojitettiin 1960-luvulla. Tilalle
kevättöissä vielä 80 vuoden iässä äestäen
raivattiin uutta peltoa seuraavalla
traktorilla peltoa kylvämistä varten. Hän viihtyi
vuosikymmenellä keskimmäisen pojan Viljon
maanviljelyn parissa ja nautti maatalon
avustaessa. Tilan tuotantosuuntana oli
monipuolisista töistä koko ikänsä ajan ja nukkui
karjatalous ja viljan sekä heinäkasvien viljely
poia19.4.2016.
karjan rehuksi. Vuonna 1989 tila siirtyi
sukupolvenvaihdoskaupalla Viljolle ja tuotanto Risto Janhonen (Matin vanhin lapsi)
suuntautui viljan- ja kasvinviljelyyn,
lihakarjatalouteen ja metsätalouteen.
Kirkkonummi

Jäsenlehti 55

Sivu 10
JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry

Toimintakertomus vuodelta 2015
Yleistä
Kertomusvuonna järjestettiin sukuseuran yhdeksäs varsinainen sukukokous Mikkelissä hotelli
Cumuluksessa lauantaina 25.07.2015. Tilaisuuteen osallistui noin 60 henkilöä. Kokouksessa
historian maisteri Ari Kolehmainen piti juhlaesitelmän Janhusten ja Janhosten varhaisista
vaiheista 1500-luvulta 1600-luvun puoliväliin. Sukukokouksen jälkeen oli mahdollisuus tutustua
Päämajamuseoon ja viestikeskus Lokkiin.
Sukuseuran jäsenmäärä on vakiintunut noin 200 henkilöön.
Seuran talous on kunnossa.
Kokoustoiminta
28.03.2015: Hallituksen kevätkokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös. Sovittiin varsinaisen sukukokouksen ohjelma, ajankohta ja
paikka. Käsiteltiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuosille 2015 - 2017. Päätettiin
esittää jäsenmaksun suuruudeksi seuraavalle kaudelle 10 €/vuosi. Keskusteltiin jäsenlehden nro
52 sisällöstä.
25.07.2015: Varsinainen sukukokous, jossa muun ohjelman lisäksi käsiteltiin sääntömääräiset
asiat.
10.10.2015: Sukukokouksen valitsema hallitus järjestäytyi. Kokouksessa päätettiin tilata yksi
laaja DNA-testi, jonka auttaa polveutumisketjujen selvittämisessä. Samoin kuultiin kesän
sukukokouksen kuulumiset. Keskusteltiin jäsenlehden nro 53 sisällöstä.
Hallituksen jäsenet
Janhonen Risto

puheenjohtaja

Janhunen Soile

varapuheenjohtaja

Janhonen Leena

sihteeri

Janhonen Tapio

rahastonhoitaja

Janhunen Matti-Pekka

jäsen

Kivelä Tiina

jäsen

Pöyhönen Pentti

jäsen

Tiedotus
Kertomusvuoden aikana ilmestyivät jäsenlehden numerot 52 ja 53.
Sukuseuran hallituksen jäsenille tuli muutamia sukuhaaroihin liittyviä kysymyksiä, joita on
selvitetty. 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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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry
Hallituksen syyskokous

Hallituksen jäsenten yhteystiedot

Hallituksen syyskokouksessa käsiteltiin
kesätapaamisen kuulumiset, kuultiin
rahastonhoitajan raportti, sovittiin jäsenlehden
sisällöstä ja keskusteltiin alustavasti seuraavasta
kesätapaamisesta..

¤ Risto Janhonen, puheenjohtaja
Nahkurinpiha 26, 02400 KIRKKONUMMI
Puhelin: 040-3346647
Sposti: risto.a.janhonen@gmail.com

Jäsenmaksu

Tämän lehden välissä on vielä vuoden 2016
jäsenmaksun pankkisiirtolomake niille, jotka ovat
unohtaneet maksaa sen keväällä. Epäselvissä
tapauksissa ota yhteys rahastonhoitaja
Tapio Janhoseen. Jäsenmaksu on 10 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

¤ Soile Janhunen, varapuheenjohtaja
Tervapurontie 2, 75500 NURMES
Puhelin: 050-412 1195
Sposti: soile.janhunen@gmail.com
¤ 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: mattipekkajanhunen@gmail.com
¤ Tiina Kivelä, jäsen
Hiekkaharjuntie 1 A, 40660 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

Sukuseuran kotisivut

Toimituskunta: Pentti Pöyhönen (päätoimittaja) ,
Risto Janhonen ja Soile Janhunen

Osoitteemme on:
www.janhunen-janhonen.com

Lehdelle tarkoitettu materiaali lähetetään
päätoimittajan osoitteeseen.

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

Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino, Tampere
Taitto: Nana Abruquah

JANHUSTEN JA
JANHOSTEN
SUKUSEURA RY

Simolankatu 44
33270 Tampere

2
http://www.janhunen
-janhonen.com

www.facebook.com
/janhuset.janhoset

