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TERVETULOA HANKASALMELLE
Lauantaina 21.7.2018 alkaen klo 11.30 järjestetään Janhusten ja Janhosten sukuseura
ry:n varsinainen sukukokous ja päivän muu ohjelma Hankasalmella Lomakeskus
Revontulessa.
OHJELMA: 11.30

Sisältö:

Alkaen kokoontuminen ja osanottajien vastaanotto

12.00

Lounas noutopöydästä Loimu-ravintolassa

13.00

Tervetuloa, hallituksen puheenjohtaja (Isku-Sali)

13.10

Esitelmä J&J -sukututkimuksen tuloksista 1600- ja 1700luvuilta

14.00

Kahvi, täytekakku ja vapaata keskustelua

14.30

Musiikkia / laulua

Tervetuloa Hankasalmelle

1

15.00

Varsinainen sääntömääräinen sukukokous

Kokoukutsu

2

16.00

Liikuntaohjelmaa, frisbee-golf tai keilailu sään mukaan

Puheenjohtajan
palsta

3

18.00

Kokoontuminen Revontulen pihassa ja hyvästijätöt

Toimintakertomus
vuodelta 2017

4

Kolme vuotta
numeroina

5

Toimintasuunnitelm
a vuosille 20182020

6

Tulo ja menoarvio
vuosille 2018-2020

6

Eräs Janhunen
sukututkijan silmin

7-8

Sotamuistelmat

910

11
Janhusten ja
Janhosten sukuseura
ry

Ilmoittautuminen to 5.7.2018 mennessä hallituksen puheenjohtajalle sähköpostilla
risto.a.janhonen@gmail.com tai puhelimella iltaisin klo 18 jälkeen 040 334 6647.
Samassa yhteydessä tulee antaa tieto, että osallistuuko lounaaseen. Lounaan ja kahvin
maksaa kukin osanottaja itse (yhteishinta vain 15 €/henkilö, lapset 4-12 vuotta puoleen hintaan ja alle 4 v ilmaiseksi). Seura maksaa muut kokoukseen liittyvät yhteiset
kulut.
Kukin osanottaja varaa mahdollisen majoituksen Lomakeskuksesta itse. Majoitus
maksaa 2-hengen huoneessa 120 €/vrk ja 1-hengenhuone maksaa 95 €/vrk. Huonevuokraan sisältyy hotellisauna ja aamiainen. Lomakeskus Revontuli sijaitsee 9-tien
varressa Iso-Virmasjärven rannalla. (www.revontuli.fi) / puh. (014) 8448 200. Ilmaista pysäköintitilaa on riittävästi Revontulen pihassa.
Oheisohjelmaa: Revontulessa on 18-reikäinen golf-rata. Lähellä on EteläKonneveden kansallispuisto, www.konnevesi.fi. Hankasalmella on kaksi lintutornia:
Pieni-Kaihlasen lintutorni ja Keskisenlammen lintutorni sekä museokylä kirkonmäellä ja Pienmäen talomuseo Niemisjärvellä. Skiffle-musiikin suurtapahtuma
Kihveli soikoon (www.kihvelisoikoon.com) on samassa viikonvaihteessa Hankasalmen Asemankylällä.
Tervetuloa mahdollisimmat monelle
Hallitus
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KOKOUSKUTSU
Janhusten ja Janhosten sukuseura ry:n
jäsenet kutsutaan kymmenenteen varsinaiseen sukukokoukseen,
joka pidetään lauantaina 21.7.2018 kello 15.00
Hankasalmella Lomakeskus Revontulessa
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 2015-17 toimintakertomukset

6

Hyväksytään vuosien 2015-17 tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7

Päätetään jäsenmaksun suuruudesta toimikaudelle 2018-20

8

Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja
talousarvio toimikaudelle 2018-20

9

Valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle 2018-20

10

Valitaan toiminnan tarkastaja ja hänelle varamies toimikaudelle 2018-20

11

Käsitellään muut mahdolliset asiat

12

Kokouksen päättäminen

Hallitus
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kevät on vähän myöhässä lumisen talven jäljiltä. Huhtikuun viime päivinä kuitenkin
aurinko on jo antanut lupauksen tulossa olevasta kesästä ja eteläisen Suomen lumet ovat
sulaneet. Tulevana kesänä on sukuseuran varsinaisen sääntömääräisen sukukokouksen
aika. Kokous pidetään Hankasalmella lauantaina 21.7 lomakeskus Revontulessa, kuten jos
syksyn lehdessä alustavasti ennakoimme. Nyt ajan voi vahvistaa kalenteriin tai merkitä sen
sinne, jos ei ole vielä sitä aiemmin tehnyt.
Kokouksen esitelmässä saamme kuulla meneillään olevan
sukututkimuksen tilanteen. Saamme toivottavasti tarkemman
kuvan Janhusten – Janhosten suvun synnystä ja syntymisen
ajasta. Käytännössähän tämä tapahtuma tarkoittaa
yksinkertaisuudessaan sitä, että joku henkilö tai "perhe" on
erottuakseen alkuperäisestä suvusta tai sukujen ryhmästä
("klaanista") liittänyt nimiinsä Janhusen tai Janhosen tai sitten
muu suku tai heimo on alkanut häntä tai heitä näin nimittää
erotukseksi muista suvun jäsenistä. Nimi on lähtenyt sitten
periytymään seuraaville sukupolvelle ja sukuhaaran
sukunimeksi. Tuohon aikaan ei ole vielä ollut kaikilla henkilöillä
”pysyviä” sukunimiä, joten tätä kautta Janhuset tai Janhoset ovat erottuneet vähitellen omaksi
suvukseen.
Toisena tuloksena tutkimus tuottaa tarkempia ja oikeampia tietoja suvun polveutumisketjuista
1600- ja 1700-luvuilla. Tämä osa tutkimusta on jatkoa Mikkelin sukukokouksessa 2015 Ari
Kolehmaisen pitämälle esitelmälle ”Janhosten ja Janhusten suvun juuret ja varhaisvaiheet”.
Sukukokousta edeltävä jäsenlehti täyttyy pääosin kokoukseen liittyvistä pakollisista aiheista.
Näitä ovat kokouspäivän yleisohjelma ja erillinen kokouskutsu. Samoin lehdessä on edellisen
vuoden toimintakertomus ja seuraavan kolmivuotiskauden toimintasuunnitelma. Talouspuolelta
lehdessä on edellisen kolmen vuoden talous numeroina ja tulo- ja menoarvio seuraavalle kolmelle
vuodelle. Ottakaa tämä jäsenlehti ja sen sisältämä tietopaketti mukaan kokouksen seuraamisen
helpottamiseksi. Tulkaa tapaamaan tuttuja, kertomaan virallisesti tai epävirallisemmin, että
minkälaisia asioita haluatte sukuseuran hallituksen edistävän.
Sukuseuran talous on ollut tasapainossa kuluneen kolmivuotiskauden. Tämä on mahdollistanut
jäsenmaksun pitämisen hyvin maltillisena ja 10 € vuodessa ei ole este sukuseuran jäsenyydelle.
Lisäksi on ollut mahdollista käyttää rahaa pieniin hankkeisiin, kuten maksaa meneillään oleva
sukututkimus ja aloittaa nettisivujen uudistushanke.
Tervetuloa Hankasalmelle 21.7 runsaslukuisesti. Paikka on Jyväskylästä Kuopioon johtavan
valtatie 9:n varressa muutama kilometri Hankasalmen rautatieasemalta Kuopion suuntaan.
Motivoikaa mukaan sukuseuratoimintaan keski-ikäisiä ja myös nuoria sukumme jäseniä.
Toivotan hyvää ja lämmintä kesää sukumme jäsenille ja jäsenlehtemme lukijoille.
Risto Janhonen
Puheenjohtaja
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Toimintakertomus vuodelta 2017
Yleistä
Kertomusvuonna järjestettiin sukuseuran kesätapaaminen Lahdessa Hotelli Scandicissa lauantaina
15.7.2017. Tilaisuuteen osallistui noin 20 henkilöä. Kesätapaamisessa ruokailun jälkeen osanottajat
esittelivät itsensä ja hallituksen puheenjohtaja Risto Janhonen kertoi meneillään olevan
sukututkimuksen väliaikatiedot. Ohjelmassa oli laaja Lahden kiertoajelu, jossa tutustuttiin moniin
kohteisiin, mm. Vesiurkuihin Pikku-Vesijärven rannalla, urheilukeskukseen ja maauimalaan, Lahden
hyppyrimäkeen, Sibelius-taloon sekä Radio- ja TV-museo Mastolaan.
Sukuseuran jäsenmäärä on vakiintunut noin 200 henkilöön.
Seuran talous on kunnossa.
Kokoustoiminta
26.3.2017: Hallituksen kevätkokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus
ja tilinpäätös. Sovittiin kesätapaamisen ohjelma, ajankohta ja paikka. Päätettiin jäsenlehden nro 56
sisällöstä. Päätettiin, että hallituksen puheenjohtaja laatii suunnitelman nettisivujen
kokonaisuudistukselle.
7.10.2017: Kokouksessa keskusteltiin kesätapaamisesta ja päätettiin tehdä syksyn lehteen juttu
kesätapaamisesta. Samoin päätettiin muusta lehden numero 57 sisällöstä. Kuultiin rahastonhoitajan
raportti. Seuraava varsinainen sukukokous päädyttiin pitämään heinäkuussa 2018 Hankasalmella
lomakeskus Revontulessa. Päätettiin teettää sukuseuran nettisivujen uudistus ulkopuolisella taholla.
Hallituksen puheenjohtaja järjestää tarjouskilpailun, minkä jälkeen tehdään valintapäätös nettisivujen
tekijästä.
Hallituksen jäsenet
Janhonen Risto

puheenjohtaja

Janhunen Soile

varapuheenjohtaja

Janhonen Leena

sihteeri

Janhonen Tapio

rahastonhoitaja

Kivelä Tiina

jäsen

Pöyhönen Pentti

jäsen

Tiedotus
Kertomusvuoden aikana ilmestyivät jäsenlehden numerot 56 ja 57.
Sukuseuran hallituksen jäsenille tuli useita sukuharoihin liittyviä kysymyksiä, joita on selvitetty.
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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KOLME VUOTTA NUMEROINA 2015-17
TULOSLASKELMA

2015

2016

2017

1.1.-31.12.

1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

-VARS. TOIMINNAN KULUT

1880.00
-347.29

1640.00
-172.16

1610.00
-284.13

HALLINNON KULUJÄÄMÄ

1532.71

1467.84

1325.87

-545.00
56.20
-39.50
-766.70
-827.48
-23.89
500.00
-113.66

-135.00
35.40
-39.50
-673.00
-749.78
-14.55
0.00
-108.59

295.28
-1.20
-43.50
-594.00
-834.58
-14.55
0

VARSINAINEN TOIMINTA
-JÄSENMAKSUTUOTOT

-SUKUTUTK. TUOTOT/KULUT
-PAINOTUOTTEET TUOTOT/KULUT
-NETTISIVUT
-JUHLAT, KOKOUKSET
-JÄSENLEHTI
-SIJ./RAHOITUSTUOTOT / -KULUT
-TILINPÄÄTÖSSIIRROT
TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ

TASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
-VAIHTO-OMAISUUS
-LYHYTAIKAISET SAAMISET
-RAHOITUSARVOPAPERIT
-RAHAT JA PANKKISAAMISET

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
-SUKUTUTKIMUSRAHASTO
-ED. TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

144.62

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
0.00

0.00

0.00

3329.92
30.00
7017.15
4529.59

3303.12
3190.92
30.00
30.00
7017.15
7017.15
4447.80
4704.62
------------ ------------------------- 14906.66 14798.07 14942.69

1745.00
13275.32
-113.66

1745.00
13161.66
-108.59
-----------

1745.00
13053.07
144.62
----------

----------- -14906.66 14798.07 14942.69
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Janhusten ja Janhosten sukuseura ry
Toimintasuunnitelma
vuosille 2018 – 2020

Tulo- ja menoarvio
2018 - 2020

1. Sukuseuran varsinainen sukukokous valitsee

EUR/V

hallituksen, jonka vastuulla on seuran asioiden,
tapahtumien, talouden ja toiminnan kehittämisen
hoito.

VARSINAINEN TOIMINTA
-JÄSENMAKSUTUOTOT

+ 2 000

2. Sukuseura selvittää suvun vaiheita ja

- VARSINAISEN TOIMINNAN
KULUT

- 300

HALLINNON KULUJÄÄMÄ

+ 1 700

-VAPAAEHT. SUKUTUTK.
TUOTOT

+ 400

a. järjestämällä yhteisiä kokouksia, retkeilyjä ja
muita toimintaan liittyviä tilaisuuksia

-KOKOUSTUOTOT/KULUT

- 600

-SUKUSEURAN JÄSENLEHTI

- 900

-KOTISIVUT

-150

-SUKUTUTKIMUS

- 450

YLI- / ALIJÄÄMÄ

+-0

historiaa, vaalii suvun perinteitä sekä edistää
yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä
keskuudessa.

3. Sukuseura toteuttaa tarkoitusperiään:

b. keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa
tietoutta

c. tutkimalla ja auttamalla suvun jäseniä
selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla
tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon

d. harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä
e. pitämällä luetteloa suvun jäsenistä.
f. Sukuseura aktivoi talo- ja
henkilöstöhistorioiden laatimista ja avustaa
näiden julkistamista.

g. Sukuseura kannustaa esivanhempien
sukutaulujen laatimista ja käyttämistä.

Kotisivujen uudistus rahoitetaan kassavaroista.

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

Hallitus

Hallitus
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ERÄS JANHUNEN SUKUTUTKIJAN SILMIN
Kirkonkirjojen valossa Heikki Janhusen
elämä vaikuttaa varsin haasteelliselta.
Mutta siellähän ei kerrota jokapäiväisistä
myötäkäymisistä eikä ihmissuhteiden
tuomasta rikkaudesta eikä
elämänasenteesta tai selviytymiskeinoista.
Heikki Heikinpoika Janhunen syntyi 28.5.1789
isossa Markkasen talossa Pieksämäen
Oittilassa Heikki Janhusen (= vanhempi
Heikki) ja Katarina Lyran toisena lapsena.
Talon omisti vanhemman Heikki Janhusen
äidinisä. Siellä asui iso joukko sukua ja
palkollisia. Vanhemman Heikin isä – Heikki
hänkin - oli tullut aikoinaan Markkasen taloon
vävyksi. Kun talo siirtyi Heikin isän serkun
omistukseen, Janhusen perhe muutti Heikin
ollessa kahdeksanvuotias Katarina Lyran,
synnyinseudulle kirkonkylään. Katarinan isä
oli siellä pappilan torpparina ja
haudankaivajana. Savolaisittain erikoinen
sukunimi johtui siitä, että suvun tunnettu
ensimmäinen Pieksämäen Lyra oli
pappissuvun jäsen ja tullut Hämeestä
Kirkkoherraksi Pieksämäelle. Sitten seuraavat
sukupolvet ”vajosivat rahvaaseen” yhä
enemmän polvi polvelta. Sukututkijoilla on
omia tarinoita, joita esitetään palstoilla
kysymysmerkkeineen. Lyran suvun
alkuperästä on esitetty sellainenkin olettamus,
että suku olisi lähtenyt Ranskasta ja sen
varhaisin tunnettu esi-isä olisi ollut teologian
tohtori ja kuningattaren opettaja hovissa.
Pieksämäen kirkkoherran pappilaan kuului
monta torppaa, joista osa oli varsin suuriakin.
Vanhempi Heikki Janhunen sai mahdollisesti
Katarinan suvun avulla oman torpan pappilan
mailta. Hän toimi myös pitäjäntuvan hoitajana.
Pitäjäntuvassa yöpyivät muun muassa
pitkämatkalaiset kirkkovieraat varsinkin
silloin, kun olivat tulleet lauantaina
kirjoittautumaan seuraavan pyhän

rippikirkkoon ehtoolliselle.
Heikin ollessa yksitoistavuotias hänen äitinsä
kuoli lapsivuoteeseen. Yleensä lesket
avioituivat melko nopeasti uudelleen ja niinpä
Vanhempi Heikki Janhunen avioitui
leskivaimo Esteri Vauhkosen kanssa jo puolen
vuoden kuluttua. Esteri toi torppaan mukanaan
omat lapsensa. Torpassa eleli sitten sen ajan
uusperhe: oli isän lapset ja äidin lapset ja
yhteisiä lapsiakin syntyi vielä kaksi.
Heikki pääsi ripille vasta
kahdeksantoistavuotiaana. Siihen aikaan
rippikoululaisten ikähaitari oli melko suuri,
nuorin rippilapsi oli Heikkiä kolme vuotta
nuorempi ja vanhin neljä vuotta vanhempi.
Rippikoulu oli käytävä ja lukemaan opittava,
jotta voisi solmia kirkollisen avioliiton, eikä
muita avioliittoja siihen aikaan tunnettukaan.
Kun Heikki oli yhdeksäntoista, hänen isänsä
kuoli. Nuori poika joutui ahtaalle paikalle. Hän
sai kuitenkin torpan omiin nimiinsä. Tilanne
Janhusen torpassa oli vaikea, mutta
kirkkoherra Petrus Bondsdorff järjesti niin,
että Heikki sai jatkaa myös pitäjäntuvan
hoitajana. Pieksämäen pitäjänhistoriassa
kerrotaan, että Heikki oli hieman viinaan
menevä, ja jotkut pitäjäläiset vastustivat tuvan
antamista Heikin hoitoon. Kunnan isät
kuitenkin arvelivat, että ratkaisu teki
mahdolliseksi sen, että Janhusen torpan väki ei
joutuisi kunnan elätettäväksi.

... Seuraava sivu
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ERÄS JANHUNEN ... Jatkuu
Heikki avioitui 20-vuotiaana toisen Pappilan
torpparin tyttären, Anna Kaipaisen, kanssa,
joka oli häntä kaksi vuotta vanhempi. Heille
syntyi seitsemän lasta. Mutta Heikki ehti
kokea neljän lapsensa kuoleman. Esikoispoika
kuoli runsaan vuoden ikäisenä vähän ennen
joulua ja kolme päivää pojan kuoleman jälkeen
syntyi tytär, joka kuoli alle kuukauden
ikäisenä. Siispä kuukauden sisällä kuolivat
parin molemmat lapset. Onneksi runsaan
vuoden kuluttua syntyi Anna Kustaava, joka
eli aikuiseksi asti. Myöhemmin vielä neljästä
syntyneestä pojasta kaksi kuoli nuorina: toinen
sairauteen ja toinen tapaturmaisesti.
Nuoren perheen eläessä ilojaan ja surujaan,
maailmassakin tapahtui. Ruotsi menetti
Suomen Venäjälle. Porvoon
valtiopäivillä 1809 uusi hallitsija, Venäjän
keisari Aleksanteri I, lopetti ruoturasitteen
toteuttamisen ja sen jälkeen Suomessa oli
pienet asevoimat, jotka rakentuivat palkkaarmeijaperiaatteelle. Heikki luopui torpastaan
ja siirtyi 1810-luvun puolivälissä n. 25
vuotiaana palkkasotilaaksi jääkärirykmenttiin.
Perhe asui ns. itsellisenä Kirkonkylässä eli he
eivät omistaneet asuntoaan. Heikin
sotilassukunimenä oli Larm. Sotilaille
annettiin edelleenkin ruotsalaiset nimet, koska
armeijan komentokielenä oli yhä ruotsi.
Onneksi Suomessa saatiin elää rauhanaikaa
eikä Heikki joutunut sotimaan.
Heikin sotilasura ei kestänyt vanhuuteen asti,
koska hän sokeutui. Heikki Larmista tuli taas
Heikki Janhunen. Kirkkoherra Bonsdorff
tarjosi jälleen vaikeassa tilanteessa auttavan
kätensä ja Heikki sai taas pappilasta torpan.
Siinä vaiheessa perheen pojat olivat jo siksi
isoja, että saattoivat tehdä torpan työt ja
taksvärkit. Heikki kuoli 56-vuotiaana
keuhkotuberkuloosiin. Anna-vaimo eli vielä
vuosia Heikin jälkeen.

Pojat Niilo ja Rietrikki olivat selviytyneet
aikuisiksi asti. Niilo meni naimisiin itseään lähes
20 vuotta vanhemman Vilhulan kylästä kotoisin
olevan talontyttären Kaisa Silvastin kanssa ja
avioliitto oli lapseton. Niilo oli töissä Haapakosken
ruukilla. Rietrikki oli torppari ja sai seitsemän
lasta, joista neljä eli aikuiseksi.
Suvun sanotaan sammuneen, ellei sillä ole
jälkeläisiä, joiden kautta sukunimi siirtyy
seuraavalle polvelle. Rietrikki oli perheen ainoa
suvun jatkaja. Ahlstrandin sukututkimuksen
mukaan Rietrikillä ei ole miespuolisia jälkeläisiä
ainakaan Suomessa. Hänen pojanpoikansa lähti
siirtolaiseksi Amerikkaan ja on mahdollista, että
suku on jatkunut siellä. Heikillä on useita
naispuolisten polvien kautta syntyneitä jälkeläisiä,
mutta tuskin heistä kukaan tietää mitään
kaukaisesta Janhunen-nimisestä esi-isästään.

Anja Laurila
Forssa
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SOTAPÄIVÄKIRJA
Sotapäiväkirja (Sotamuistelmat) on kirjoitettu päivittäin lyijykynällä muistelmien muotoon, kirjoittaja on Erkki Janhonen (syntynyt 6.3.1907, sukukirjassa perhekortti 807). Muistelmat seurasivat
kirjoittajaa hänen repussaan koko sodan ajan ja ne toimitti jäsenlehteemme sukuseuramme jäsen
Pirjo Pajamäki, joka on muistelmien kirjoittajan tytär. Pirjo sanoo muistelmia omaksi aarteekseen,
jota ne todella ovatkin.

miehiä huostaansa, vaikka
järjestysnumero ei
täsmännytkään. Näin Erkki
Janhosesta tuli pstkompanian
lähitorjuntajoukkueen
jäsen.
Kouluja käytettiin YH:n
aikana hyödyksi ja pstmiehet menivät
Takahuhdin kansakoululle.
Uudenkylän koululla
Janhonen tapasi tuttavansa,
joka kuului
kranaatiheitinryhmään. Krh
ja pst seurasivat kiinteästi
toisiaan koko sodan ajan
JR 60:n mukana.

Sotapäiväkirjan ensimmäinen sivu

Muistelmat alkavat 9.6.1941 eli jatkosodan
YH:n alettua, jolloin Erkki Janhonen meni
Tampereella kutsun saatuaan ilmoittautumaan
Apukansakoululle. Sen jälkeen matka jatkui
Aleksanterin kansakoululle ja Tammelan
kansakoululle. Jälkimmäisellä koululla
panssaritorjuntakomppanian päällikkö otti

24.6., eli juhannuspäivänä,
lähdettiin Viinikasta junalla
Riihimäelle, jonne
saavuttiin illalla.
Seuraavana päivänä oli
Riihimäen asemalla neljä
ilmahälytystä, mutta
pommituksia ei tullut.
Vasta 30. päivänä jatkettiin
junamatkaa kohti Kouvolaa
ja sitten sieltä Mikkelin
kautta Pieksämäelle. Ilmahälytyksiä oli usein,
mutta ne eivät pysäyttäneet matkaa. Sitten
junamatka jatkui kohti Joensuuta ja sieltä
Kaltimoon, jonne saavuttaessa oli jo heinäkuun
2. päivä. Kaltimossa oli myös saksalaisia joukko
-osastoja purkautumassa junista.
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Tämän jälkeen matka jatkui kohti etulinjoja marssien, jota tehtiinkin kauan. Matkalla ylitettiin
Suomen ja Neuvostoliiton talvisodan jälkeinen raja sekä vanha raja. Taistelun jälkiä oli joka
puolella, kaatuneita vihollissotilaita ja tuhottuja ajoneuvoja. Päivämarssit olivat pitkiä ja
rasittavia ja kesäaikaan kuuluva pöly vaikeutti kulkemista. Muistelmien mukaan yhteensä
marssittiin 330 km ja marssit tehtiin lähes päivittäin.
Päästiin tosi toimiin, eli käymään sotaa. Marssimisen jälkeen seurasi taistelut, jotka olivat
tyypillisiä silloisissa oloissa.

Sotapäiväkirjan kuvaus 26.-28.7.1941

Erkki Janhonen on kuvannut erittäin tarkasti tapahtumia ja niihin osallistuneita henkilöitä.
Kaikilta on mainittu sotilasarvo ja useilta vielä kotipaikkakunta. Sotapäiväkirja jatkuu
lehtemme seuraavassa numerossa.
Pentti Pöyhönen
Tampere
Lähteenä Erkki Janhosen muistelmat, jotka on antanut
käyttöömme Pirjo Pajamäki (E.J. tytär)
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry
Hallituksen syyskokous
Hallituksen kevätkokouksessa käsiteltiin
edellisen vuoden toimintakertomus, hyväksyttiin
tilinpäätös, todettiin, että talous on kunnossa,
päätettiin tulevan kesän varsinaisesta
sukukokouksesta ja sovittiin jäsenlehden
sisällöstä.

Jäsenmaksu

Tämän lehden välissä on vuoden 2018
jäsenmaksun pankkisiirtolomake. Epäselvissä
tapauksissa ota yhteys rahastonhoitaja

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 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

¤ 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

Sukuseuran kotisivut
Osoitteemme on:

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

www.janhunen-janhonen.com
Lehdelle tarkoitettu materiaali lähetetään päätoimittajan
osoitteeseen.

Facebook-osoite
Osoitteemme on:
Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino, Tampere

www.facebook.com/janhuset.janhoset

Taitto: Nana Abruquah

JANHUSTEN JA
JANHOSTEN
SUKUSEURA RY

Simolankatu 44
33270 Tampere

http://www.janhunen
-janhonen.com
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