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JANHUSTEN JA JANHOSTEN 
SUKUSEURA RY 

KESÄTAPAAMISEEN LAHDESSA  

Kokoonnumme lauantaina 15.7. 2017 aivan Lahden 
keskustassa Scandic -hotellissa Vesijärvenkatu 1 
(vastapäätä rautatie- ja linja-autoasemaa) klo 11 alkaen 
ruokailun merkeissä. Scandicissa on maksullisia 
pysäköintipaikkoja (8 euroa koko päivä) ja lisää 
Rautatieaseman pysäköintialueella. Perinteiseen tapaan 
meillä on ruokailun jälkeen lyhyt esitelmä ja sitten 
yhteistä, vapaata ohjelmaa – tällä kertaa kiertoajelun 
merkeissä. Olet lämpimästi tervetullut! 

Mäkimonttu 
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Mäet 

Sibeliustalo 

Ohjelma  

11.00 aloitamme lounaalla Scandicin ruokalassa, missä salaatti, raakabaari, 
keitto ja delibuffet odottavat     (hinta 28,20 €, jonka jokainen maksaa 
itse) 

12.00 siirrymme Scandicin neuvottelutiloihin, missä sukuseuran hallituksen 
puheenjohtajan Risto Janhosen tervetulotoivotus ja osallistujien 
esittäytyminen 

12.15 Risto Janhonen kertoo sukututkimuksen väliaikatiedot   

12.40 menemme ulos, sillä ohjelma jatkuu opastettuna kiertoajeluna. 

(Kierroksen maksaa sukuseura.) 

12.45 lähtö bussilla Scandicilta, opas tulee kyytiin mukaan   

13.00 pysähdymme ihailemaan Vesiurkuja Pikku-Vesijärven rannalla  

n.13.20 kaupunkikierros oppaan johdolla  

(mm. satama, Sibeliustalo, Urheilukeskus) 

n.14.20 Radio- ja TV-museo Mastola, jossa tutustumme uusittuihin näyttelyihin     

(museossa on kahviautomaatti) 

n.15.30 paluu Scandiciin.   

 Virallisen ohjelman jälkeen voi omatoimisesti tutustua lisää Lahden seutuun  

 (ks. esim.  www.visitlahti.fi, www.lahtiregion.fi, www.sibeliustalo.fi) 

Ilmoittautumiset  26.6.2017 mennessä seuran sihteerille sähköpostitse tai puhelimitse. 
Ilmoitathan samalla, jos sinulla on erikoisruokavalio (kasvis- ja laktoositon vaihtoehto 
sisältyvät delibuffetiin).  Yhteystiedot: leena.janhonen@hankasalmelainen.com tai puh. 
050 3246 113. 

Tervetuloa! 
Sukuseuran hallitus 
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Tieto ja uutiset liikkuvat hyvin nopeasti nyky-yhteiskunnassa. Tämän on mahdollistanut 
sähköinen tiedonvälitys. Lehdistössä on voimakas suuntautuminen kohti internetissä 
julkaistavia verkkolehtiä paperisten lehtien sijaan tai lisäksi. Monesti sosiaalisen median 
uutiset leviävät vieläkin nopeammin kuin verkkolehtien uutiset, joita kyseisten lehtien 
toimittajat julkaisevat. Sähköisen viestinnän etuna on nopeus ja viestien jakelun edullisuus 
sekä saatavuus laajalle yleisölle.  

Sukuseuran tiedottamisessa ei luonnollisesti ole 
aivan niin kiire kuin uutisvälineissä. Kuitenkin 
edellä mainitut edut pätevät osin myös muilla 
rintamilla, kuten sukuseurankin parissa. Samoin 
tieto ja tiedon esitystavat vanhenevat nyky-
yhteiskunnassa vuosikymmenessä, joskus jopa 
muutamassa vuodessa. Näin on käymässä 
sukuseuramme internet-sivuille. Nyt hallituksen 
piirissä onkin meneillään tarkastelu ja pohdinta 
sivujen uudistamiseksi sekä rakenteen että 
sivujen tekoon käytettävän työkalun osalta.   

Mahdollisesti sukuseuran jäsenlehden lukijoiden 
piirissä on henkilöitä, jotka ovat tai ovat olleet 
tekemisissä internet-sivujen rakentamisen 
kanssa. He voisivat olla minuun yhteydessä 
sähköpostin kautta, niin voisimme vaihtaa 
ajatuksia internet-sivujen uudistamisesta. Tätä 
kautta hallitus voisi saada myös lukijakunnan 
toiveita internet-sivuilla esitettävästä 
tietosisällöstä.  

Sukumme jäsenet ovat kyselleet jonkin verran 
sukukirjan saatavuutta. Kirjahan on 
kaksiosainen: Hakemisto ja perhetiedot, 
molemmat omana niteenään. Kirjaa on vielä 
runsaasti jäljellä. Kirjaa voi tilata seuran 
rahastonhoitajalta, molemmat osat yhteishintaan 
vain 15 € + postituskulut. Kirjassa on joitakin 
virheitä sukujuontojen osalta aivan vanhimpien 
sukupolvien osalta 1500- tai 1600-luvuilla. 
Mainittua puutetta korjaa juuri menossa oleva 
Ari Kolehmaisen tutkimus. Sen sijaan 
sukukirjan uudemmat tiedot sukujuonnoista ovat 
luotettavampia.  

Olemme pyrkineet valitsemaan sukuseuran 
hallituksessa kesätapaamisten tai sukukokousten 

paikat hieman eri puolille eteläistä Suomea. 
Näin voimme tutustua maassamme erilaisiin 
paikkoihin ja nähtävyyksiin, jolla on samalla 
myös oma matkailullinen arvonsa. 
Sukuseuran jäsenten kotiosoitteiden 
maantieteellinen sijainti on toki yhtenä 
kesätapaamisen paikan valintakriteerinä. 
Lahti lienee uusi paikka, jossa sukumme ei 
ole aiemmin kokoontunut. Lahteen on myös 
hyvät julkiset yhteydet maanteitse, rautateitse 
ja jopa vesiteitse. Kesätapaamisen ohjelma 
on toisaalla tässä lehdessä. Olemme 
varanneet alustavasti myös hyvän kesäsään 
kesätapaamisen ajaksi. Tervetuloa 
kesätapaamiseen ja tutustumaan 
bussikierroksella Lahden nähtävyyksiin; 
näemme siellä.  

Risto Janhonen 
Puheenjohtaja  

PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
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INTERNETIN VALOKUVA TIETOKANTOJA 

Internetistä löytyy kirjallisen tiedon lisäksi 
useita kuva-arkistojen tietokantoja, joita eri 
museot, yhdistykset ja yhteisöt ovat julkaisseet 
kuvakokoelmistaan. Alla käyn läpi muutamia 
tietokantoja. Uusia kuva-arkistoja kuitenkin 
digitoidaan verkkoon jatkuvasti ja olemassa 
olevat kasvavat. Digitointi on tullut uudeksi 
työvälineeksi esimerkiksi museoissa, jotta 
kertynyt valokuva, kuva ja painettu materiaali 
saadaan säilytettyä tuleville sukupolville. 
Verkossa ne ovat myös useampien tutkijoiden 
ja harrastajien käytettävissä, kuin maatessaan 
pimeissä ja viileissä arkistoissa hankalasti 
saavutettavissa. Säilymistä auttaa myös se, ettei 
materiaalia digitoinnin jälkeen juuri tarvitse 
fyysisestä käsitellä. 

 

Sukututkija voi saada tutkimukseensa visuaalista 
ulottuvuutta henkilöistä ja ympäristöstä, johon 
tutkimus liittyy. Kansanperinnettä ja työtehtäviä 
dokumentoivista, perheiden arjen ja juhlan  
kuvista, voi löytyä uutta väria suvun elämään. 
Kuvien kautta voi muistella menneitä tai saada 
uusia  näkymiä esivanhempien elämään. 
Tietokantojen julkaisijoilla on myös kokoelmia, 
joista voi yrittää tunnistaa kuvien henkiöitä tai 
paikkoja ja auttaa kokoelman identifioinnissa. Jos 
kuvia on tarvetta julkaista, jokaisen kuvan 
kohdalla on selvitettävä sen julkaisu ja 
tekijänoikeudet. Nämä lienee kaikissa 
tietokannoissa mainittu ko. kuvan kohdalla 
välittömästi. Kaikki ei ole vapaasti käytettävissä. 

 

FINNA https://www.finna.fi/ 

Finna lienee suurin kuvatietokantojen 
hakupalvelu. Sen kautta saa huomattavan osan 
Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden 
kokoelmia yhdellä haulla käsiinsä. Finna sisältää 
mm. Museoviraston Kuvakokoelmien 19.1.2017 
avaamat yli 100 000 kuvaa vapaasti käytettäväksi.  
Ainutlaatuinen kokonaisuus on lähes 160 000 SA-
kuva-arkiston kuvaa talvi-, jatko- ja Lapin sodan 
ajalta vuosilta 1939-45. Kotialbumeita kuvataan 
puolestaan teemalla Arkistot auki – kotiarkistojen 
aarteita. Useiden paikkakuntien kuten 
Hankasalmen ja Jyväskylän asukkaiden 
kotialbumeja on jo tallennettu kokoelmaan. 

Finnan kanta on niin laaja, että kannattaa tehdä 
muokattu haku hakusanoilla ja aika ja aineisto 
rajauksilla. Alla kuva SA-kuva-arkistosta. 

 

III AK:n Talvikisat: Mäenlaskun voittajat 
alikersantti V.Janhonen ja vääpeli 
A.Olaste kilpailun jälkeen kuvattuna. 
Kuvattu 23.3.1943, TK-Uomala, 
valokuvaaja. (SA-kuvat ovat lisensoitu Nimeä 4.0 
Kansainvälinen (CC BY 4.0) -lisenssillä ja ne ovat 
vapaasti käytettävissä ja julkaistavissa. Kuvat ovat 
nähtävissä myös www.sa-kuva.fi -palvelussa) 

Finnassa on myös mielenkiintoinen palvelu Finna 
Street, joka käynnistyy heti kotisivulta. Sen 
esitellään löytävän ”historiallisia kuvia sieltä 
missä olet”. Linkkiä klikkaamalla järjestelmä 
paikallistaa sijaintisi ja tuo esille sijaintipaikkasi 
kuvia. Omalla kohdallani palvelu ilmoitti, että 
sijaintini on löydetty, mutta paikannuksen 
tarkkuus voi olla huono. Olen samaa mieltä, sillä 
palvelu tarjosi vanhoja kuvia Katajanokalta 
Helsingistä. Matkaa sinne on meiltä noin 500 km. 

 

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN 
KUVAGALLERIA 

http://www.migrationinstitute.fi/gallery/ 

Valokuvakokoelma sisältää noin 23 000 kpl kuvia. 
Aineisto on jaettu maanosittain ja edelleen 
teemoittain selattavaksi. Haku toimii 
kuvaluettelon kautta tai instituutin etusivulta 
Google-hakuna. Googlettamalla hakusanalla 
Janhunen tuleekin heti ensimmäisenä osumana 
kuva Janhusista Paraguayissa. 

 
SIIRI  http://siiri.tampere.fi/public.do 

Tampereen museoiden ja pirkanmaalaisten 
paikallismuseoiden yhteinen tietopalvelu on 
nimeltään Siiri. Siirissä on valokuvakokoelmien 
haun lisäksi mahdollista tutkia museoiden 
esinekokoelmien sisältöä ja Pirkanmaan 
kulttuuriympäristökohteita ja alueita, niihin 
liittyviä tutkimushankkeista sekä Pirkanmaan 
maakuntamuseon antamia viranomaislausuntoja.  
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RUOTSALAISEN KIRJALLILSUUDEN 
SEURA 

https://www.flickr.com/photos/slsarkiva/sets 

Ruotsalaisen kirjallisuuden seura on julkaissut 
kuva-arkistoaan kuvanjakopalvelu Flickr kautta.  
Kuvia voi katsoa kuvavirtana tai albumeina, 
joiden aiheina ovat esimerkiksi Topelius tai 
vuosisadan vaihteen Helsinki. Mukana on myös 
albumi maisemakuvia tunnistettavaksi. Jos kuvia 
haluaa hakea nimen omaan tästä palvelusta, on 
siirryttä Photostream -välilehdelle ja painettava 
suurennuslasia. Haku-kentän alussa annettava olla 
kyseisen palvelun nimi, niin haku kohdistuu juuri 
tähän kokonaisuuteen. 

 

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO 

https://www.flickr.com/photos/
valokuvataiteenmuseo/albums 

https://kuviakaikille.valokuvataiteenmuseo.fi/
kuvat/ 

Flickr kuvanjakopalvelun kautta on katsottavissa 
Suomen Valokuvataiteen museon 3,6 miljoonan 
kuvankokoelmasta osaa kuvavirtana tai 
albumeittain. Albumeista löytyy esim. Suomen 
Matkailuliiton kokoelmia tai I.K Inhan 1899 
Pariisin maailmannäyttelyä varten kuvaamia 
valiolehmiä. Kuvia kaikille -palvelu on museon 
oma sivusto ja pohjautuu Uuden Suomen 
kokoelmaan ja sisältää noin 200 kuvaa 1950-
luvulta vuoteen 1963. 

  

Lopuksi heitän pallon lukijoille. Tunnetko kuvassa 
esiintyvän V. Janhosen? Tai tunnetko Hugo, 
Helmi ja Aarre Janhusen, jotka lähtivät 
siirtolaisiksi Paraguayhin? Olisi mielenkiintoista 
kuulla tämän lehden sivuilla miten kisan 
voittaneen V. Janhosen ura mäkihyppääjänä 
kehittyi ja miten Janhuset päätyivät Paraguayhin 
ja miten heidän elämänsä uudessa maassa sujui? 
Onkohan Janhusia vieläkin Paraguayissa... 

 
      
    Soile Janhunen 

      
    Nurmes 

 

Esimerkki valokuvatietokannasta: Mäkihypyn 
voittajat alikersantti V.Janhonen ja vääpeli 
A.Olaste 
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MISTÄ SUOMALAISET OVAT TULLEET JA MIKSI 
ME PUHUMME SUOMEA ? 

Viime aikoina on tutkittu paljon uusilla menetelmillä suomalaisen kansan historiaa ja 
yhteistä kieltämme. Mistä me tulemme ja miksi me puhumme suomea? Sukuseuramme 
on myös osallistunut tutkimukseen ja tulosten tulkintaan asiantuntijan avulla, joten 
pyrimme pieneltä osaltamme auttamaan tutkijoita heidän vaikean työnsä 
ratkaisemisessa. Vaikeaksi tutkimuksen tekee uuden menetelmän tulkinta, jossa ei ole 
vielä löydetty lopullista viisasten kiveä. Esitän seuraavassa eräitä huomioita otsikon 
kysymyksiin. 

Mistä me tulimme Suomeen? 

Viime vuosina on yllä olevaan kysymykseen 
saatu runsaasti tieteellisiä ja myös 
tutkimuksellisia ratkaisuja, mutta vieläkin on 
kysymysmerkkejä. Alla olevista kahdesta 
kuvasta näkyy kaksi eri näkökulmaa 
kysymykseemme. Lopulta ne poikkeavat vain 
vähän toisistaan. Kysymys kai kuuluu, kuinka 
paljon ”mammutinmetsästäjiä” on 
joukossamme. Nykyinen 
tutkimus perustuu geenien 
analysointiin ja siitä saataviin 
johtopäätöksiin. Tällä 
tutkimuksella pääsemme ajassa 
pitkälle taaksepäin ja voimme 
tehdä oheisten kuvien mukaisia 
kuvia esiäitiemme ja –isiemme 
vaelluksista Suomea kohti.  
Nykyaikainen tutkimus nojaa 
mitokondriaalisen  DNA:n 
(mtDNA) ja Y-kromosomin 
muunteluun selvitettäessä 
väestöjen alkuperää, 
sukulaisuutta ja muuttoreittejä. 
Edelliset ovat äitilinjojen 
tunnusmerkkejä ja jälkimmäiset isälinjojen. 
MtDNA periytyy äidiltä lapsille, mutta vain 
tyttäriltä eteenpäin. Y-kromosomit ovat 
isälinjalla periytyviä. Näiden mukaan 
suomalaiset naiset ovat pääosin 
länsieurooppalaisia ja miehet ovat 
itäeurooppalaisia. Jääkauden aikana oli 

Euroopassa pakoalueita Iberian niemimaalla, 
Balkanilla ja Ukrainassa, josta ihmiset 
vaelsivat kohti pohjoista vuosituhansien 
aikana. Erilaiset epidemiat ja muut 
tapahtumat supistivat aika ajoin väestöä, 
jonka johdosta väestösiirtymien tutkimus on 
osoittautunut hankalaksi. Tämä koskee 
varsinkin Suomen aluetta. 

 

Isälinjojen kulkureitit Suomeen 
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MtDNA:t ja Y-kromosomit muodostavat 
haploryhmiä, joita tutkimuksissa voidaan 
käyttää hyväksi. Suomessa miesten haploryhmt 
poikkeavat alueellisesti varsin paljon. Länsi-
Suomen ja-Itä-Suomen  miehet eroavat 
haploryhmiltään toisistaan merkittävästi. Ylin 
pylvään osa on N-haploryhmä ja kolmanneksi 
ylin on I-haploryhmä. N:ää nimitetään Niilon 
pojiksi ja I:tä Iivarin pojiksi. Niilon pojat ovat 

tulleet idästä ja Iivarin pojat lännestä eli noin 65 
% miehistä on arveltu tulleen Suomeen itäistä 
reittiä ja noin 35 % läntistä reittiä. Niilon pojat 
ovat niin kutsuttuja ”mammutinmetsästäjiä”.  

Suomen naisklaanit (äitilinjat ) ovat selvästi 
enemmän länsivaikutteisia kuin miehet. Noin 40 
% suomalaisista naisista kuuluu haploryhmään H 
(Helenan tyttäret), joka on yleisin naisten 
haploryhmä myös Euroopassa (44 %). Toiseksi 
yleisin naishaploryhmä Suomessa on U (Ursulan 
tyttäret). 

Miten Suomeen on tullut ihmisiä, joista naiset 
ovat länsieurooppalaisia ja miehet enemmän 
idästä? Vastauksia kysymykseen voi toistaiseksi 
vain arvailla. Miehet olivat tottuneita vaeltajia, 
jotka kävivät pitkillä metsästysmatkoillaan ja 
toivat sieltä tullessaan mahdollisesti vaimojakin 
joko suopeasti tai väkisin. Tämä kysymys 
askarruttaa vielä kauankin, koska varmat 
dokumentit puuttvat. Kukaan ei ole kirjoittanut 
kulkureittejä, eikä mukana seuraavien ihmisten 
nimiä muistiin. ei silloin ollut kirjoitustaitoakaan. 
Todella tärkeä ajateltava oli vain ravinnon 
hankkiminen. Noin 10000 vuotta sitten saapuivat 
ensimmäiset asukkaat Suomeen ja siitä alkoi 
Suomen asuttaminen. Erilaiset katastrofit 
aiheuttivat useita pullonkauloja väestömme 

lukumäärään, mutta nyt 
meitä on jo noin 5,5 
miljoonaa. 

 

 

Tärkeimpien äiti- ja isälinjojen kulkureitit 
Suomen alueelle  

Ylin  N,   2. ylin R1a,   3.ylin I,   4. ylin R1b  



Sivu 8 Jäsenlehti  56 

Miten Suomen kieli kehittyi?  

Suomeen oli muuttanut sekalainen seurakunta 
eri kielillä puhuvia ihmisiä. Saattoi olla, että 
valtaosa heistä puhuivat lähes samaa kieltä tai 
ainakin he ymmärsivät toisiaan. Suomen kieli on 
tiettävästi noin 2000 vuotta vanha. Silloin 
myöhäiskantasuomesta eriytyivät 
itämerensuomalaiset kielet, suomi, karjala, 
vepsä, inkeroinen, vatja, viro ja liivi. Latviassa 
ja Liettuassa puhutaan indoeurooppalaisia kieliä, 
mutta heidän sanotaan kuuluneen samaan 
suomalais-ugrilaiseen kieliryhmään ennen kielen 
valintaa. Geeniperimältään latvialaiset ja 
liettualaiset ovat virolaisten kaltaisia ja viron 
kieli on hyvin lähellä suomen kieltä. Mitä kieltä 
ensimmäiset Suomeen muuttaneet puhuivat? 
Luultavasti kieli pohjautui suomalais-ugrilaisiin 
kieliin.  

Nykysuomi muodostui todennäköisesti 
kohtuullisen yhtenäiseksi kieleksi vasta 1000-
luvun alkupuolella eli kielemme on varsin nuori. 
Sen laajempaa leviämistä vaikeutti se, ettei sitä 
kirjoitettu lainkaan. Ei ollut laadittu 
menetelmää, jolla puhe muutettaisiin 
kirjoitettuun asuun. Vasta 1540-luvulla aloitti 
Mikael Agricola ensimmäisenä kirjoittaa 
suomeksi. Hänen tarkoituksenaan oli, että kansa 
saisi kuulla ja myöhemmin ehkä lukeakin 
Jumalan sanaa omalla äidinkielellään. Agricolan 
täytyi luoda kirjoitettu kieli tyhjästä samoin 
kirjoittamisen säännöt. Siitä huolimatta me , 
lähes 500 vuotta myöhemmin, pystymme 
jotenkuten lukemaan tekstin. Agricola käytti 
kirjoittaessaan noin 8000 sanaa, joista on vielä 
käytössämme 60-65 % ja häntä on kiittäminen, 
että meillä on oma kieli. 

Sitten Agricolan jälkeen ei Suomen kielelle 
tapahtunut pitkään aikaan lisää kehittymistä. 
Koska korkein opetus sijaitsi Turussa, nousivat 
länsimurteet voimakkaasti esiin kielessämme. 
Vasta 1800-luvulla aloitettiin systemaattisesti 
uudistaa kieltämme. Tällöin pohjana olivat sekä 
länsi- että itämurteet, eikä kehittäminen sujunut 

aina ilman konflikteja. Siitä alkoi vähitellen 
suomalainen kaunokirjallisuus, jonka avulla 
kielemme kehittyi nykyiselle pohjalle. Toki 
kielen kehitys jatkuu koko ajan. 
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Janhuset ja Janhoset 

Suvussamme on suoritettu isälinjan Y-
kromosomin DNA-tutkimuksia. Alustavien 
tulosten perusteella sukumme kuuluu Joroisten 
klaaniin yhdessä Kolehmaisten, Nyyssösten, 
Väyrysten, Pasasten, Ahosten ja Paalasten 
kanssa. Tämän sukuryhmän kantaisä on elänyt 
todennäköisesti 1300-luvulla. Joroisten 
historian mukaan asutus tuli sinne Karjalan 
kannakselta päin. Klaanimme edustaa N1-
haploryhmää, eli kuulumme Itä-Suomen 
suurimpaan  haploryhmään. Ovatko 
kantaisämme tulleet Balttiasta vai Siperiasta, on 
edelleen arvoitus. Kuva tarkentuu kuitenkin 
koko ajan, tosin joskus tuntuu, että 
tuskastuttavan hitaasti 

Lähdeaineisto: Ahti Kurri: Suomen väestön 
haploryhmät, Kirsi Huoponen et al: Idästä vai 
lännestä?, Duodecim 2006, Ari Kolehmainen: 
Janhusten ja Janhosten suvun juuret ja 
varhaisvaiheet, K.Wiik: Mistä suomalaiset ovat 
tulleet. 

   
 Pentti Pöyhönen 
   
 Tampere                                                                                                                                                                              
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry 

Hallituksen kevätkokous 
 

Hallituksen kevätkokouksessa käsiteltiin 
edellisen vuoden toimintakertomus, hyväksyttiin 
tilinpäätös, todettiin, että talous on kunnossa, 
päätettiin kesätapaamisesta ja sovittiin 
jäsenlehden sisällöstä. 

  

Jäsenmaksu 

 

Tämän lehden välissä on vuoden 2017 
jäsenmaksun pankkisiirtolomake. 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 

 

Sukuseuran kotisivut 
 

Osoitteemme on: 

www.janhunen-janhonen.com 

 

Facebook-osoite 

Osoitteemme on: 

www.facebook.com/janhuset.janhoset 

Hallituksen jäsenten yhteystiedot 

 

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

¤ 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 

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

 

Lehdelle tarkoitettu materiaali lähetetään 
päätoimittajan osoitteeseen. 

 

Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino, Tampere 

Taitto: Nana Abruquah 

 



Simolankatu 44 
33270 Tampere 

JANHUSTEN JA 
JANHOSTEN  

SUKUSEURA RY 

 

http://www.janhunen
-janhonen.com 

 

www.facebook.com
/janhuset.janhoset 


