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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Sateisen kesän ja syksyn jälkeen ensimmäiset yöpakkaset ovat tulleet tätä pääkirjoitusta
kirjoitettaessa. Nyt on mukava muistella kesän lämpöä ja Lahden kesätapaamistamme.
Tällä kertaa ohjelmassa oli kaupunkikierros bussilla Lahden nähtävyyksiin. Lahdessa ei
voi vierailla käymättä hiihtävän kansamme tuntemassa perinteikkäässä
Urheilukeskuksessa. Hieman vähemmän suuren yleisön tuntemia mielenkiintoisia kohteita
ovat vesiurut sekä radio- ja TV-museo Mastola.
Vuonna 2018 on vuorossa jälleen sukuseuran varsinainen,
sääntömääräinen vuosikokous. Kokous tultaneen pitämään
Hankasalmella lomakeskus Revontulessa lauantaina
21.7.2018. Hankasalmi on keskeinen paikka sukumme
jäsenille saapua runsain joukoin kokoukseen. Tarkemmat
tiedot kokouksesta selviävät hallituksen kevätkokouksen
jälkeen kevättalvella ja ne julkaistaan kevään lehdessä.
Laittakaahan alustava varaus kalentereihinne kokouksesta!
Tämä vuosi on Suomen itsenäisyyden juhlavuosi. Maamme
sadan vuoden ikä on ollut paljon esillä julkisuudessa.
Itsenäisyytemme on merkittävä saavutus, joka ei ole onnistunut ilman suuria uhrauksia kahden
sodan aikana useita vuosikymmeniä sitten. Itsenäisyys luo vapautta päättää omista asioista ja
hoitaa maan asiat vapaammin kuin jos ei olisi itsenäisyyttä. Toisaalta kansainväliset kauppa- ja
muut sopimukset rajoittavat jossain määrin itsenäistenkin valtioiden liikkumatilaa. Kuitenkin
yhteistoiminta ja sopimukset naapurivaltioiden kesken luovat myös turvallisuutta. Itsenäisyys
mahdollistaa myös vapaan yhdistystoiminnan harrastamisen. Sukuseuratoiminta on
luonnollisesti yksi muoto yhdistystoimintaa. Kiinnostus sukututkimukseen lienee hieman
kasvussa. Tämä näkyy lisääntyvinä kyselyinä sukuun liittyvistä asioista sukuseuran
hallitukselle. Toiseen sukuun kuuluva henkilö saattaa esimerkiksi kysyä tietoja suvustamme, jos
avioliiton kautta edellä mainitut suvut ovat liittyneet toisiinsa.
Sukuseuran hallitus ja erityisesti päätoimittaja toivovat, että laitatte kaikenlaisia sukuun
kiinteämmin tai löyhemmin liittyviä asioita sähköiseen muotoon ja lähetätte ne sähköpostilla
Pentti Pöyhöselle. Näin saamme myös lukijoiden omia asioita näkyville lehteen.
Toukokuun lopulla suru-uutinen tavoitti sukuseuramme hallituksen. Matti-Pekka Janhunen oli
poissa. Matti-Pekka toimi useita kausia Janhusten ja Janhosten sukuseuran hallituksessa.
Muistamme hänen rauhallisen ja asiantuntevan tyylinsä hoitaa sukuseuran asioita hallituksen
kokouksissa. Muistamme Matti-Pekkaa hänen sukuseuran hyväksi tekemästään työstä.
Sukuseuran hallitus toivottaa voimia Matti-Pekan läheisille heidän surussaan ja kaipauksessaan.
Toisaalla tässä lehdessä on hänen muistokirjoituksensa.
Toivotan hyvää myöhäissyksyä ja rauhaisaa joulunaikaa sukumme jäsenille ja jäsenlehtemme
lukijoille.
Risto Janhonen
Puheenjohtaja
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KESÄTAPAAMINEN LAHDESSA 15.7.2017
Kuka olisi uskonut, että viime kesään mahtuisi yksi aurinkoinenkin päivä, se oli 15.
heinäkuuta Lahdessa, jolloin meillä oli sukuseuran kesätapaaminen. Hallituksen
puheenjohtaja oli omien sanojensa mukaan tilannut sään hyvissä ajoin ja tilaus oli löytänyt
oikean osoitteen. Tilaisuuteen oli saapunut parikymmentä aktiivista sukuseuran jäsentä eli
noin 10 prosenttia jäsenkunnastamme.
Aluksi oli ruokailu, jonka jälkeen siirryttiin kokoustiloihin. Ensimmäisenä toivotti hallituksen
puheenjohtaja Risto Janhonen osallistujat tervetulleeksi ja sen jälkeen kaikki esittelivät itsensä.
Varsinaisen ohjelman aluksi Risto Janhonen selvitti uusimpia tietoja sukututkimuksesta. Tiedot
on koottu yhteistyössä Ari Kolehmaisen ja Risto Janhosen selvityksistä. Ari Kolehmainen selvitti
suvun varhaisempia vaiheita 1500- ja 1600-luvuilla ja esitti tutkimustulokset 2015
sukukokouksessa Mikkelissä. Tutkimuksen tulokset pohjautuvat tämän hetkiseen käsitykseen
oikeista polveutumisketjuista. Suvun eri haarojen jäsenistä otettiin keskitetysti 10 DNA-testiä
reilu viisi vuotta sitten. Meneillään olevaan tutkimukseen sisältyy yksi laaja Y-kromosomitesti
(Big Y), jolla saadaan lisävalaistusta suvun syntyyn ennen kirjallisia lähteitä. Testi selvittää
mahdollisesti, milloin ensimmäinen Janhusten-Janhosten kantaisä on eronnut jostain muusta
suvusta. Ensimmäinen laaja koko sukua käsittelevä sukuluettelo valmistui vuonna 2001.
Myöhemmät selvitykset ovat osoittaneet, että varhaisemmissa sukujuonnoissa on joitakin virheitä
ja joitakin henkilöitä puuttuu. Jatkotutkimus jatkaa edellisestä tutkimuksesta eteenpäin eli noin
1600-luvun puolivälistä kirkonkirjojen alkuun asti 1700-luvulle. Tutkimus keskittyy Savon
Janhusiin ja Keski-Suomen Janhosiin, aineistoa on kerätty lisää alkuperäisistä asiakirjoista. Kun
aineisto on valmis, laaditaan tutkimusraportti ja loppupäätelmät, joka julkaistaan näillä näkymin
kesän 2018 varsinaisessa sukukokouksessa. Mielenkiintoa herättävät myös Säämingin seudun ja
Puumalan Janhuset, jotka ovat uusia löytöjä. Ovatko he samaa alkuperää Joroisten Maaveden
Janhusille?
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Seuraavaksi osallistujat siirtyivät linja-autolle ja Lahden kaupunkikierros alkoi. Ensimmäisenä
kohteena olivat vesiurut, jotka olivat aivan mahtava näky. Ensimmäiseksi soi taustalla
Sibeliuksen musiikkia, joka sopi hyvin yhteen vesiurkujen suihkuvariaatioiden kanssa.
Musiikkitarjonnat vaihtuivat, mutta ne olivat yhteensopivia suihkujen ohjelmoinnin kanssa. .

Toisena kohteena menimme katsomaan ulkopuolelta maauimalaa ja urheilukeskusta.
Maauimala oli sijoitettu suurimman hyppyrimäen alastuloon ja se näytti olevan vireässä
käytössä. Urheilukeskus on tietenkin Lahdessa, koska siellä on järjestetty paljon kansainvälisiä
kisoja
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Tämän jälkeen jatkoimme Lahteen tutustumista kiertoajelulla, joka johti muun muassa Alvar
Aallon suunnitteleman kirkon läheisyyteen. Kirkon Aalto suunnitteli aikanaan vanhan kirkon
paikalle ja kalusteet sisällä ovat Dora Jungin käsialaa. Ohitimme Lahden Yhteiskoulun,
Sibeliustalon ja sataman ja saavuimme viimeiseen kohteeseemme eli Radio- ja TV-museo
Mastolaan. Siellä olikin paljon katsottavaa ja koettavaa, joka vei osallistujat Suomen TV-historian
alkuaikojen muisteluihin.
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Lopputoteamuksena voin sanoa, että näkemykseni Lahdesta muuttui täysin. Olin aina kuvitellut
Lahtea nuorena kaupunkina, jossa ei juuri historiaa löydy. Tämän sinänsä lyhyen kierroksen
aikana totesin entiset käsitykseni vääriksi, Lahti, vaikkakin on nuori kaupunki, on täynnä
historiaa ja mielenkiintoisia yksityiskohtia.

Pentti Pöyhönen
Tampere
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SÄHKÖPURJE JA PLASMAJARRU
Sähköinen aurinkotuulipurje eli sähköpurje on tapa liikkua avaruudessa ilman ajoainetta.
Aurinkotuuli on se voima, joka aiheuttaa muun muassa revontulet. Menetelmä perustuu
aurinkotuulen käyttämiseen työtövoiman lähteenä.
Sähköpurje koostuu pitkistä ja ohuista
metallilangoista, jotka on pantu
korkeajännitteeseen. Lankoja pyöritetään,
jotta keskipakoisvoima pitää ne tiukalla ja
muodossaan. Itse asiassa langat eivät ole
yksittäisiä lankoja vaan useammasta
langasta punottuja liekoja. Yksittäinen lanka
katkeaisi avaruudessa melko pian
mikrometeoroidin osumaan. Monilankainen
lieka kestää, vaikka sieltä täältä katkeaakin
säikeitä.

Sähköpurjeella voi liikennöidä esimerkiksi asteroideille ja takaisin. Koska menetelmä ei vaadi
polttoainetta, ei ole oikeastaan väliä sillä kuinka pitkän tai monimutkaisen matkan tekee, koska
kiihdyttely ja jarruttelu ei kuluta mitään. Perinteisessä menetelmässä jokainen kiihdytys ja
hidastus kuluttaa ajoainetta, jota pitää pakata mukaan tarvittava määrä. Avaruudessa kappaleet
kiertävät Aurinkoa ja toisiaan huimaa vauhtia, ja tarvittavat nopeusmuutokset ovat tyypillisesti
isoja. Perinteisessä menetelmässä ajoaine muodostaa usein leijonanosan lähtökuormasta. Se on
kallista, koska kaikki kilot pitää nostaa raketilla Maasta ylös. Sen takia avaruustoiminta on tällä
hetkellä kallista.
Sähköpurje pystyy tuottamaan työntövoimaa lähes kaikkialla aurinkokunnassa. Maata kiertävien
satelliittien ratoja sillä ei voi kuitenkaan kohottaa, sillä satelliitit kiertävät Maan magneettikentän
sisällä, jonne aurinkotuuli ei pääse. Matalalla kiertävien satelliittien ratoja voi samalla tekniikalla
kuitenkin alentaa. Tätä variaatiota kutsutaan plasmajarruksi ja se on normaalisti yksinkertainen.
Kun satelliitti on tehtävänsä tehnyt, se pitää tiputtaa takaisin ilmakehään, jotta se ei jää kiertämään
romuna taivaalle. Tähän tarkoitukseen plasmajarru on kevyt ja halpa väline.
Sähköpurjetta ei vielä ole rakennettu. Sitä testaava Aalto-1-piensatelliitti laukaistiin kesäkuussa
2017 ja plasmajarrun alkamista odotellaan. Toivottavasti satelliitin asennonsäätöjärjestelmä toimii
ja lieka avautuu kelalta nätisti.

Pekka Janhunen
Tutkimuspäällikkö, Ilmatieteen laitos
Sähköpurjeen ja plasmajarrun keksijä
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IN MEMORIAM
TUONEN VIITA
MATTI-PEKKA JANHUNEN, HALLITUKSEN JÄSEN
Matti-Pekka Janhunen menehtyi äkillisesti 22.5.2017. Hän oli pidetty hammaslääkäri
Karhulassa lähes neljänkymmenen vuoden ajan
Matti-Pekka Janhunen syntyi Kuopiossa 1951.
Kun hänen isänsä Pauli sai vuonna 1955
Karhulan kauppalan rakennusmestarin viran,
perhe muutti Karhulaan. Lapsuuden ja
nuoruuden Matti-Pekka vietti Karhulassa,
harrastaen musiikkia, urheilua, valokuvausta ja
elokuvia. Myös luonto ja meri olivat hänelle jo
nuoruudessa tärkeitä muun muassa purjehdus-,
veneily- ja mökkiharrastusten muodoissa.
Viimeiset ajat Anttolan mökki ja Saimaa olivat
hänelle erityisen tärkeitä.
Hammaslääkärin työ oli tärkeä elämäntyö,
josta hän, Janhunen, piti kovasti. Työssään hän
tarvitsi taitavia ja tarkkoja käsiä, joita hän
käytti mielellään myös vapaa-aikanaan.
Yhdessä lasten kanssa syntyi pienoismalleja,
lennokkeja, optimistijolla ja paljon yksityiskohtia ja tarkkuutta vaativia käsitöitä – oman talon
rakentamisen ohella.
Taiteellisuus ilmeni myös musiikkiharrastuksena, ja Janhunen olikin taitava kitaristi niin bändeissä
kuin itsekseen soitellen. Hän oli kiinnostunut myös kirjallisuudesta, historiasta ja tutkimuksesta,
mikä johti kiinnostukseen Kymenlaakson musiikkielämän historiasta. Suuresta tutkimusurakasta
syntyi kirja ”Meillä soi” yhteistyössä Heikki Kauppisen kanssa.
Matti-Pekka Janhunen oli aktiivinen myös useissa järjestöissä, kuten sukuseurassa ja
rotaryjärjestössä. Rotaryjärjestön kautta tarjoutui mahdollisuus kulttuurivaihtoon vuosien varrella
useiden Karhulan kotiin majoitettujen vaihto-oppilaiden myötä.
Siirryttyään eläkkeelle Matti-Pekka Janhunen nautti veneilystä Saimaalla, mökistä ja luonnosta.
Viimeisiä aikoja varjosti huoli sairaudesta ja sen etenemisestä, mutta käsityöharrastus, luonto ja
rauha pitivät mieltä korkealla. Uutta kesää hän ei kuitenkaan ehtinyt enää nähdä, vaikka odotti sitä
kovasti ja erityisesti useiden ystävien kesätapaamisia.
Matti-Pekka Janhunen siunattiin perhepiirissä ja uurna sai olla hänelle niin tärkeässä Anttolan
mökissä kesän ajan. Uurna on laskettu hautaan 23.9. läheisten läsnä ollessa Kymin kirkon
kappelihautausmaalle.

Elina Janhunen
Kirjoittaja on Matti-Pekka Janhusen tytär
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JANHUSET, JANHOSET JA URHEILU
Suomen kansa, tai ainakin (suurin) osa siitä,
on urheiluhullua kansaa. Sukuseuramme on
käsitellyt todella vähän tätä aihetta. Nyt
yritetään elvyttää tämän lehden palstoilla
otsikon aihetta. Oikeastaan viime
numerossamme julkaistiin kuva
mäkihyppääjistä. Tekstin kirjoittaja Soile
Janhunen heitti pallon lukijoille ja heti
tärppäsi.
Edellisessä (Jäsenlehti 56, toukokuu 2017)
jäsenlehdessä olleen kuvan perusteella Pirjo
Palin Vaasasta otti yhteyttä Soileen ja sanoi
olevansa mäkihypyn voittajan Väinö Ilmari
Janhosen tytär. Hän oli saanut kuvasta tiedon
serkultaan, koska hänen oma jäsenyytensä oli
katkennut mahdollisesti muuttojen yhteydessä.
Nyt Pirjo Palin on taas sukuseuramme jäsen.
Tämä tapahtuma tarkoittaa sitä, että
yhdistämällä pienet voimavaramme saamme
esiin uusia asioita ja kartoitettua paremmin
sukumme tapahtumia. Sukuseuran hallitus ja
varsinkin päätoimittaja ovat huolissaan
jäsenlehteemme tulevien artikkeleiden määrästä
ja ennen kaikkea niiden kirjoittajien
vähyydestä. Nyt esimerkiksi odotetaan
vastausta kysymykseen, miten jatkui Väinö
Janhosen ura mäkihyppääjänä.

menestyneet niin kylän vesillä kuin itse
kylässäkin, siis verrattomat
melontaretkeilyhousut. Pyöräretkillä olen ollut
toteavinani, mitenkä arat polviniveleni ovat
kunnolla suojautuneet mahtavien
polvipanssareiden helmassa, golf-housujen
muodostamien. Kelvolliset pyöräretkeilijän
housut siis! Lapin vaivaiskoivikoiden
nuoleskellessa imevin ottein pohjelihasseutuja,
ovat alas lasketut golfarilahkeet suojanneet
pohkeita ja kuitenkin on mies pysynyt
housullisena vieläpä esiintymiskelpoisena. (…)
Ellei siis retkeilijällä ole kunnollisempia
retkeilyhousuja, pärjää hän kyllä golfhousuillakin milteimpä missä vain. (…)” Siinä
oli erään housutyypin suuri ylistys.
Ape Janhunen pelasi netin mukaan pesäpalloa
Helsingin Pallonlyöjissä vuosina 1940-44. Ape
löytyy myös Elonet-kansallisfilmografiasta
selostajana ja käsikirjoittajana. Tämä löytyy
linkistä https://www.elonet.fi/fi/
henkilö/713249. Selostus Helsingin
olympialaisten 500 metrin naisten
kajakkimelonnasta, jossa Sylvi Saimo voitti
kultamitalin, löytyy linkistä: https://yle. .fi/aihe/
artikkeli/2008/05/30/sylvi-saimo-jakajakkikulta.

Nyt puuttuu enää muut tiedot Ape Janhusesta.
Oliko hänen etunimensä Albin? Löytyykö
Toinen Soilen kaivamista urheiluun liittyvistä
sukulaisistamme on Ape Janhunen. Ape nimellä sukulaisia? jne.
ei löytynyt yhtään henkilöä, mutta etunimi on
mahdollisesti ollut Albin, joita on
sukukirjassammekin useita. Eli taas alkaa
henkilön metsästys. Kuka tiedostaa Ape
Perusaineiston on koonnut Soile Janhunen
Janhusen tarkemmin? Seuraavassa on Soilen
Nurmes
kaivamia tietoja Apesta. Hän oli innokas
retkeilijä ja retkeilymeloja, jonka haastattelu
julkaistiin Retkeilijä-lehdessä 5/1939. Tunnettu
Pentti Pöyhönen
retkeilymeloja, kenkäkauppias Ape Janhunen:
Tampere
”Suoritin kerran golf-housuisena opintoretken
Keski-Euroopassa. Loistavat opintoretkihousut!
Olen melontaretkilläni todennut, mitenkä jotkut
melojat ovat yksillä ja samoilla golf-housuillaan
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HALLITUKSEN JÄSENET SYKSYLLÄ 2017

Hallituksen jäsenet: Alhalla vasenmalla :
Tiina Kivelä, Leena Janhonen, Soile Janhunen,
Ylhällä vasenmalla.
Risto Janhonen, Tapio Janhonen, Pentti Pöyhönen
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry
Hallituksen syyskokous
Hallituksen syyskokouksessa käsiteltiin Lahden
kesätapaamisen raportti, rahastonhoitajan raportti,
seuraavan sukulehden sisältö ja seuraavan
varsinaisen sukukokouksen pitopaikaksi valittiin
Hankasalmi. Päätettiin kotisivujen uudistuksesta,
josta puheenjohtaja järjestää tarjouskilpailun.

Jäsenmaksu

Tämän lehden välissä on vuoden 2017
jäsenmaksun pankkisiirtolomake niille, jotka ovat
unohtaneet maksun 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.

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
¤ 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

Hallitus
Julkaisija: Janhusten ja Janhosten sukuseura ry
Toimituskunta: Pentti Pöyhönen (päätoimittaja),
Risto Janhonen ja Soile Janhunen

Sukuseuran kotisivut
Osoitteemme on:

www.janhunen-janhonen.com
Facebook-osoite
Osoitteemme on:

www.facebook.com/janhuset.janhoset

Lehdelle tarkoitettu materiaali lähetetään
päätoimittajan osoitteeseen.

Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino, Tampere
Taitto: Nana Abruquah

JANHUSTEN JA
JANHOSTEN
SUKUSEURA RY

Simolankatu 44
33270 Tampere

http://www.janhunen
-janhonen.com
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