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JANHUSTEN JA JANHOSTEN 
SUKUSEURA RY 

KESÄTAPAAMINEN JYVÄSKYLÄSSÄ 
16.7.2016  

OHJELMA:  11.00  Ravintola Harmoonissa lounas (28 €) 
Hannikaisenkatu 39  / Väinönkatu 1 (edellä 
mainittujen katujen kulmassa)  

 12.00  Keski-Suomen metsätalouden ja Niemisjärven 
sahan historiaa, historiantutkija, FM Erkki 
Laitinen  

 12.45  Musiikkiesitys  

 13.00  Sukumme sukututkimuksen tilanne, Risto 
Janhonen  

 13.10  Kakkukahvit  

 13.30  Siirtyminen Jyväskylän satamaan Satamakatu 8  

 14.00  Risteily Päijänteen saaristoon höyrylaiva Suomella  

 16.00  1. Lohikeitto tai kasvissosekeitto (16 €) sisältäen leivän 
ja veden / mehun tai toisena vaihtoehtona     

2.   Kahvi/tee ja sämpylä (9 €)  

   17.00  Paluu Jyväkylän satamaan, turvallista kotimatkaa.  

Lauantaina 16.7.2016 alkaen klo 11 järjestetään tämän vuoden kesätapaaminen 
Ravintola Harmoonissa ja höyrylaivalla Päijänteellä.  Sukuseura maksaa 
risteilyn ja osallistujat maksavat itse ruokailunsa. Lounas sisältää 
alkuruokapöydän ja keiton, pääruoan ja jälkiruokana kakkukahvit.  Harmoonin 
vastapäätä (Väinönkatu 8) on parkkitalo P-Asema, jossa saa auton varjoon.  
Toiseksi lähin parkkitalo on P-Matkakeskus (Hannikaisenkatu 22).  
Harmoonista on satamaan vajaa kilometri. Satamassa saattaa olla kesällä pulaa 
parkkipaikoista.   

Ilmoittautumiset seuran sihteeri Leena Janhoselle sähköpostilla tai puhelimella 26.6 
mennessä.  Samalla ilmoitatte minkä ruoan valitsette laivalla ja mahdollinen tarve 
erityisruoalle. Leenan yhteystiedot: leena.janhonen@hankasalmelainen.com tai 
puhelin 050 324 6113. (oheisojelmaa sivu 3)  

Tervetuloa 

Hallitus 



Sukuseura pyrkii toteuttamaan 
tarkoitusperiään keräämällä ja arkistoimalla 
sukua koskevaa tietoutta ja harjoittamalla 
sukuseuran tarkoitusperiä edistävää 
julkaisutoimintaa. Samoin sukuseura pyrkii 
auttamaan suvun jäseniä selvittämään suvun 
vaiheita ja saattamaan tutkimustyön tulokset 
jäsenten tietoon.  

Ohessa on lainausta sukuseuramme säännöistä. 
Varmaan samoja asioita esiintyy monen 
muunkin sukuseuran säännöissä. Niinpä 
seuraavassa on kuvattu kuinka sukuseuran 
hallitus on pyrkinyt noudattamaan sääntöjen 
henkeä. Viime kesän sukukokouksessa Ari 
Kolehmainen piti juhlaesitelmän käsitellen 
sukumme varhaisvaiheita. Ari on historian 
maisteri ja erikoistunut 1500 – 1600 luvun 
sukujuontojen selvittämiseen. Ari tutki 
Janhusten ja Janhosten vanhimpia sukupolvia 
esitelmäänsä varten. Tuolloin selvisi, että 
vanhimmissa sukupolvissa on uusien tietojen 
mukaan melko lailla korjattavaa Ahlstrandin 
tutkimukseen nähden. Monet sukuhaarat 
polveutuvat kantaisästä eri reittiä kuin aiemmin 
on esitetty. Samoin monet sukuhaarat kaipaavat 
vielä paljon tarkempaa lisätutkimusta. Arin 
viime kesänä esittelemä tutkimusmateriaali 
tallennetaan seuran internet-sivuille, joten se on 
kaikkien nähtävissä ja luettavissa sieltä 
sähköisessä muodossa.  
 
Ari Kolehmainen on jatkamassa edellä 
mainittua tutkimusta varhaisimpien suvun 
henkilöiden selvittämiseksi aina kirkonkirjojen 
alkuun saakka 1700-luvulle. Tästä tehtiin 
hallituksessa päätös keväällä 2016. Lisäksi 
syksyllä 2015 päätettiin ostaa yksi laaja 
isälinjainen testi (ns. Big Y-testi) Janhusista, 
joka tulee selvittämään ja täydentämään suvun 
varhaisimpia juuria ennen mitään kirjallisia 
lähteitä. Tämä koskee aikaa, jolloin Janhusten-
Janhosten suku syntyi tämän hetkisen 
käsityksen mukaan Joroisten seudulla 
luultavasti 1400-luvulla. Tutkimuksen 
valmistumisen aikataulu on vuoden 2017 kesä.  
 

Edellinen sukuseuran hallituksen puheenjohtaja 

Pentti Pöyhönen tuli mukaan sukuseuran 
hallitukseen vuonna 2001. Hän oli hallituksen 
puheenjohtajana vuodesta 2004 viime syksyyn. 
Haluan kiittää Penttiä asiantuntevasta, 
keskustelevasta ja kuitenkin jämäkästä seuran 
luotsaamisesta. Sukuseuran onneksi hän on 
luvannut jatkaa jäsenlehden päätoimittajana.  

Itse tulin mukaan sukuseuran toimintaan, kun 
sukuseuran silloinen puheenjohtaja Tauno 
Janhonen minua useamman kerran houkutteli ja 
tekosyyt kieltäytymiseen loppuivat vähitellen. 
Olen syntyisin Hankasalmelta ja niin sanottua 
Janholan sukuhaaraa. Olen asunut 
pääkaupunkiseudulla jo 35 vuotta ja siitä ajasta 
30 vuotta melkein maaseutumaisesti 
Kirkkonummella.  

Tervetuloa runsaslukuisesti kesätapaamiseen 
Jyväskylään ja Päijänteen risteilylle. 
Tapaamisen ohjelma on esitetty toisaalla tässä 
samassa jäsenlehden numerossa. 
Toivokaamme, että säät suosivat 
kesätapaamista, kuten tilanne on ollut jo monen 
vuoden ajan.  

      

PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
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Risto Janhonen  
Puheenjohtaja 
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FÖRVALTNINGSHISTORISK ORDBOK 

OHEISOHJELMAA: JYVÄSKYLÄ 16.7.2016 

Seuraavaa oheisohjelmaa on Jyväskylässä, jos viipyy kaupungissa pidempään tai asuu lähellä.  

Lutakon aukiolla sataman vieressä on Suomipop festivaali (www.suomipopfestivaali.fi) 
Oheisesta linkistä löytyy runsaasti ohjelmaa keskustassa eri tapahtumapaikoissa ja 
yläkaupungilla yliopiston lähellä Jyväskylän Kesässä (www.jyvaskylankesa.fi) 

 Kävelykatu tarjoaa viihdettä (lukuisat terassit ja kahvilat).   Kävelykadulla on myyntikojuja, 
ilmaista ohjelmaa sekä katseltavaa 
Keskustan välittömässä läheisyydessä on myös Toivolan vanha piha 
(www.toivolanvanhapiha.fi). Piha ja rakennukset on kunnostettu 1800-luvun henkeen ja 
rakennuksissa toimii useita paikallisia käsityöyrittäjiä, puoteja ja mukava kahvila. 

 

Koonnut Tiina Kivelä, Jyväskylä 

Maaliskuun lopussa Ruotsalaisen kirjallisuuden seura julkaisi nettisivuillaan digitaalisen 
hakuteoksen, joka on nimetty ruotsiksi ”FÖRVALTNINGSHISTORISK ORDBOK”. Suomeksi 
nimen voinee kääntää Hallintohistoriallisen terminologian sanakirjaksi.  

Sanakirjan tekeminen aloitettiin 2007 ja sen piti alunperin ilmestyä sekä painettuna että 
digitaalisena, mutta myöhemmin todettiin digitaalinen versio käytännöllisemmäksi. Sanakirjasta 
haluttiin tehdä apuväline asiantuntijoille, opiskelijoille ja sukututkijoille. Teoksessa selitetään 
hallintohistoriallisia termejä ja sanoja, joita käytettiin suomalaisessa julkisessa hallinnossa 
keskiajalta aina vuoteen 1950 asti. Se sisältää siis valtion, kuntien, kirkon, oppilaitosten ja 
armeijan hallinnon sanastoa. Mukana ovat myös alun perin yksityiseltä sektorilta koulut ja 
rautatiet. 

Ruotsinkieliset termit on käännetty myös suomeksi ja osalla suomenkielisistä termeistä on myös 
selitys tai kuvaus. Termistä kerrotaan millä vuosisadoilla ja ajanjaksoina se on ollut käytössä. 
Samalla kerrotaan myös onko siitä vanhaa suomalaista käännöstä ja muiden kielien esim. 
latinan, saksan tai venäjän käännöksiä, jos niitä on esiintynyt myös hallinnon asiakirjoissa. 
Lisäksi annetaan viittauksia aiheeseen liittyviin muihin termeihin ja kerrotaan käytetyt lähteet. 
Termiä voi siis etsiä sekä suomeksi että ruotsiksi ja hakua voi rajata ajallisesti ruotsalaiseen 
aikaan, autonomian aikaan tai itsenäisyyden aikaan. Rajata voi myös vuosisadan, jolta termiä tai 
sanaa etsitään. Termejä on myös ryhmitelty teemoittain esim. keskiaika, maailmansodat, maa- ja 
metsätalous tai finanssiala. 

Suomen virallinen hallintokieli oli ruotsi aina 1800-luvun puolivälin tietämille asti. Vanhojen 
asiakirjojen sanoja ei nykysanakirjoista aina löydy tai sanat ovat niin tiettyyn alaan liittyviä, ettei 
niitä käsitellä yleisissä sanakirjoissa. Vanhan sanan merkitys tai tarkoitus ei myöskään aina 
avaudu nykylukijalle ja sanojen merkityksetkin ovat aikojen saatossa muuttuneet. Vanhoja 
asiakirjoja kääntäessä ja tulkitessa tämä digitaalinen julkaisu onkin oiva apu.  

Julkaisu löytyy osoitteesta http://fho.sls.fi/suomeksi/. 

        Soile Janhunen 
Nurmes 
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Kuka olet? Tiina Kivelä-Mantere, 
Jyväskylästä Keski-Suomesta.  

 

Mistä lähdit maailmalle? Petäjävedeltä, 
silloisen Jyväskylän maalaiskunnan kupeesta. 
Synnyin Ylä-Kintauden kylälle maatalon 
tyttäreksi.  

Perheesi? Puoliso Ossi, lapset Leo 6 vuotta 
ja Isla 2 vuotta. Lemmikkimme Kerttu-kissa 
majailee nykyisin äitini seuralaisena 
Petäjävedellä.  

Työ ja ammatti? Kävin lukion jälkeen 
ammattikorkeakoulun Kotkassa, josta 
valmistuin metsätalousinsinööriksi. 
Valmistumisen jälkeen olin hetken töissä 
Helsingissä Puukeskuksella, josta ajauduin 
miehen perässä takaisin kotiseudulle. 
Jyväskylässä opiskelin työn ohessa lisää eli 
tietojenkäsittelyn tradenomitutkinnon. 
Kevyempiä suorituksia, nuorena suoritetun 
lypsykurssin lisäksi, ovat mm. kansainvälinen 
yrittäjätutkinto ja esimiehen 
erikoisammattitutkinto. Nyt olen 
hoitovapaalla syksyyn 2016 asti Starkin 
myymäläesimiehen työstä.   

Mitä harrastat vapaa-ajalla? Vapaa-aika 
kuluu lähinnä terveyttä ylläpitäen. Olen 
mukana muutaman yhdistyksen toiminnassa. 
Omaa taloa ”pidän pystyssä” eli kesällä 
leikkaan nurmikkoa ja talvella kolaan lunta. 
Metsätila Petäjävedellä työllistää kevyiden 
metsätöiden osalta, mutta tarjoaa myös 
loistavat ulkoilu- ja marjastusmaastot. 
Talvella käyn satunnaisesti hiihtelemässä 
Jyväskylän latuverkoston alueella. 
Laitesukellusta harrastin aktiivisemmin ennen 
lapsia, joten nykyisin pulahdan vain 
lämpimien vesien aikaan. 

Mottosi? ”Siisti koti, hukattu elämä”. Aika 
hyvin olen mottoa noudattanutkin. 

Mitä Janhusten/Janhosten sukuhaaraa 
edustat? Hankasalmen Niemisjärven 
Janhosia: esi-äitini Loviisa (Kalle 

Aataminpoika Janhosen tytär) lähti 1800-
luvun alussa Hankasalmelta Petäjävedelle 
Kirrin talon emännäksi.    

Miten lähdit sukuseuratoimintaan 
mukaan? Joku silloisista sukuseuran 
aktiiveista sai houkuteltua mukaan 
toimintaan. Olin osallistunut sukuseuran 
tapaamisiin sukuseuran perustamisesta 
lähtien. 

Kauanko olet toiminut sukuseurassa? 
Vuodesta 2004 lähtien olen ollut hallituksessa 
kuunteluoppilaana.  

Mikä sukuseuratyössä on mukavinta? 
Ehdottomasti mukavien sukulaisten 
tapaaminen. Menneiden aikojen henkilöt ja 
ajankuvat kiehtovat, joten on äärettömän 
mielenkiintoista saada kuulla seuramme 
ammattilaisten tekemiä selvityksiä suvun 
vaiheista.  

Tiina Kivelä-Mantere, Jyväskylästä Keski-
Suomesta  

SUKUSEURAN HALLITUS/TIINA 
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SARJAKUVA 
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 IN MEMORIAM 
Saara Helena Aaltio (os. Mikkonen) 

25.9.1936 – 23.3.2016 

Saara syntyi Petäjäveden Ylä-Kintaudelle 
Särkimäen taloon 4 lapsisen perheen 
nuorimmaiseksi. Hän kävi keskikoulun 
Petäjäveden kirkonkylällä ja lukion 
Jyväskylän Norssissa. Ylioppilaaksi 
valmistuttuaan Saara lähti Helsinkiin 
työnhakuun ja päätyi kirjanpito- ja 
laskentatehtäviin Valtion Rautateiden 
palvelukseen. Hän teki koko työuransa 
VR:llä, kouluttautui työn ohessa lisää ja 
eläköityi VR Osakeyhtiön pääkonttorista, 
tuotanto-osastolta konttoripäällikön toimesta. 

 

Helsingistä löytyi myös puoliso, Jyväskylän 
maalaiskunnassa Vaajakoskella syntynyt 
Seppo Aaltio. Perhe perustettiin 50-luvun 
lopussa ja asumaan he asettuivat ensin 
Helsinkiin, myöhemmin Vantaan Korsoon. 
Työn ja perhe-elämän lisäksi aikaa riitti 
seurakuntatyölle Helsingin Baptistikirkossa. 
Seurakuntatyön ohella Saara oli useita vuosia 
mukana Suomen Baptistinaisten toiminnassa, 
myös puheenjohtajana ja tämä 
luottamustoimi toi hänelle kansainvälistä 
kokemusta matkojen muodossa. Saaralla oli 
muitakin luottamustoimia; jäsenyys Vantaan 
aluetoimikunnassa sekä puheenjohtajuus 
oman taloyhtiön hallituksessa. Perheensä 
kanssa Saara matkusteli kotimaassa Lappia 
myöten, myöhemmin useita kertoja myös 
etelän lämmössä. Kesälomat Saara vietti 
lasten ollessa pieniä kotitilallaan 
Petäjävedellä osallistuen maatilan töihin. 
Lasten aikuistuttua side Keski-Suomeen 
säilyi tutun kotijärven rannalle rakennetun 
kesämökin avulla.  

 

Saara oli monin tavoin lahjakas, nokkela 
oppimaan uusia asioita, ja hän harrasti 
maalausta, käsitöitä, sekä kirjoitti runoja. Hän 
oli tavattoman ystävällinen, 

huumorintajuinen ja tutustui mielellään 
uusiin ihmisiin. Perheen perintönä oli tullut 
myös taito vanhojen asioiden muisteluun, 
kiinnostus menneitä sukupolvia kohtaan ja 
erityisesti halu välittää niistä tietoa tuleville 
sukupolville. Tämän innostuksen 
myötävaikutuksella hän tutustui myös Hilkka 
ja Tauno Janhoseen. Hilkan kanssa hän toimi 
sukuseuramme taustajoukoissa, tapahtumia 
ideoiden ja ollen yhteyshenkilönä sukulaisten 
kesken. Saara pyrki osallistumaan sukuseuran 
tapahtumiin sairastumiseensa saakka. Hänen 
isänäidinäitinsä oli Loviisa Janhonen, 
Niemisjärven Janholan tytär. 

 

Saaraa jäivät kaipaamaan aviopuoliso, 3 lasta 
ja 6 lastenlasta, sisaret perheineen, sekä laaja 
joukko sukulaisia ja ystäviä.  

Tätiä ja vara-äitiä kiitollisuudella muistaen  

 

Tiina Kivelä-Mantere  

Jyväskylä. 
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Matti syntyi heinäkuun helteisenä päivänä 
vuonna 1929 Joroisten Maavedellä tilanhoitaja 
Kalle Janhusen ja Eveliina Janhusen 
keskimmäisenä poikana. Lapsuutensa hän 
vietti Maavedellä. Nuoren pojan elämään 
kuului hiihtoa, uintia ja leikkiä muiden lasten 
kanssa. Elettiin vielä sota-ajan jälkeistä aikaa, 
kun Matti lähti oppikouluun veljensä Paulin 
kanssa. Matin tie kuitenkin päättyi; asuntoja 
löytyi vain yksi ja junat kulkivat miten sattuu. 
Matti suoritti Maavedellä koulun loppuun. 

Ensimmäinen työpaikka oli toimia 
oppipoikana Kauhanen & Kumppaneilla 
Maavedellä. Seuraavaksi Matti suuntasi 
Pieksämäelle Nahka- ja Jalkine Oy:n 
myymälänhoitaja/tukkumyyjäksi (1945-54). 
Liikkeestä hän joutui vastaamaan yksin, joten 
nuorimies oli suurissa saappaissa. 
Onnellisintahan tässä oli, että silloin alkoi 
kenkäralli. Vuonna 1955 hän siirtyi 
Jyväskylään Kesko Oy:n jalkinehoitajaksi 
(1955-65). Jyväskylässä hän tapasi vaimonsa 
Maijan. He avioituivat 1956. Jyväskylässä 
syntyivät myös molemmat lapset: Marja-
Leena 1958 ja Juha 1962. Matti kutsuttiin 
Helsinkiin SOK:n jalkinepäälliköksi1965, 
joten taas oli muutto edessä Helsingin 
Kallioon. 

Oma yritys kuitenkin kiehtoi Mattia. 
Kauppiasura alkoi Sysmästä T:mi 
Kontionkengässä 1967.Matti perusti toisen 
kenkäkaupan Kenkä-Marketin Heinolaan. 
Maijan hoitaessa Sysmän liikettä sekä lapsia, 
Matti lähti joka aamu HeinolaanAsiat olivat 
hyvin, mutta vielä kerran päätettiin muuttaa 
suurempiin tiloihin Poriin 1972. Kenkäpori sai 
alkunsa ja toimii edelleen 
sukupolvenvaihdoksen jälkeen lapsilla, Juhalla 
ja Marja-Leenalla. Matti toimi kuitenkin 
”kapteenina”kuolemaansa asti ja antoi hyviä 

neuvoja ja opastusta. Matti näki myös 
lastenlastensa Petran, Janniinan, Teemun, 
Eveliinan ja Eemilin kasvavan ja aikuistuvan. 
Hän ehti vielä kohdata seuraavankin 
sukupolven Janninan tyttären Linnean 
synnyttyä keväällä 2015. 

KAUPPIAS MATTI JANHUNEN (18.7.1929-11.8.2015) 

IN MEMORIAM 

MATTI JANHUNEN  
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Koulutus: 

Kansakoulu, kauppateknikko, 
kauppiasvalmennus 

Luottamustehtävät kasvoivat yr ityksen 
myötä: Hän toimi mm. Suomen 
Kenkäkauppiasliiton puheenjohtajana, 
Erikoiskaupan toiminnanjohtajana ja 
puheenjohtajana, SVL:n hallituksen jäsenenä, 
Keskon neuvottelukunnan jjäsenenä. 

Kunniamerkit: SVL:n ansiomerkki 1976 
ja kultainen ansiomerkki 1981, Suomen 
leijonan ansioristi 1982. 

Sotilasarvo: Korpraali ja oli kuolemaansa 
saakka sotilaspoikatoiminnassa mukana. 

Harrastukset: Matilla ei ollut paljon aikaa 
harrastuksiin, mutta nuoruudessaan hän 
harrasti tanhuamista ja voimistelua. Hyvän 
lauluäänen omaavana hän lauloi 
mieskuorossa, mm Sirkoissa. Rotary-toiminta 
oli lähellä sydäntäaina kuolemaan saakka. 
Siikaisissa oleva mökki tarjosi vastapainon 
puutarhahommilla, punaisten ruusujen 
kasvatus oli sydämen asia. Kalastus 
lastenlasten kanssa oli mieluista puuhaa. 
Ristikoiden täyttö ja tietysti sanomalehtien 
luku olivat tärkeitä. 

Matti eli pitkän ja vaiherikkaan elämän. 
Hänet siunattiin haudanlepoon 5.9.2015. 

Häntä lämmöllä muisten 

Oma perhe, sukulaiset ja ystävät                                                                                 

 

Juha ja Marja-Leena Janhunen  
(Matin lapset) 

Pori 
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Kiire on nykyajan ihmisille varsin tuttu 
käsite. Pitää saada perheenjäsen tai joku 
muu heti kiinni kännykällä tai täytyy olla 
aina tavoitettavissa ja kulkea kännykkä 
kädessä. Vajaa kaksisataa vuotta sitten 
maailma oli aivan toisenlainen. Yhteydet 
hoidettiin postin välityksellä ja se vaati aina 
aikaa. Toisaalta ei pidetty kiirettäkään 
kirjoittaa vastausta, jos se yleensä katsottiin 
tarpeelliseksi. 

Hyvänä esimerkkinä tästä on nykyisen 
Hankasalmen pitäjän, silloisen Laukaan, 
Niemisjärven kylän neljän isännän hakemus 
käyttää joutomaita hyödykseen. Joutomaat 
olivat jääneet isojaossa talojen tiluksien 
ulkopuolelle, joten isännät arvelivat saavansa ne 
anomuksesta käyttöönsä. Isojako suoritettiin 
Niemisjärvellä 1795-1802.  Anomus kirjoitettiin 
ja lähetettiin Vaasan läänin maaherralle joskus 
1810-luvulla. Allekirjoittajina olivat Adam 
Samuelsson Janhonen (1774-1855) Janholasta, 
Johan Adamsson Janhonen (1786-1837) 
Mustakorvesta, Johan Simonsson Pöyhönen 
(1768-1821) Purrista ja Matts Johansson 
Pöyhönen (1771-1833) Mäkitalosta (nykyinen 
nimi Pienmäki). Mustakorpi oli lohkottu 
Janholasta 1803 ja Mäkitalo Purrista 1754. 
Periaatteessa kaksi sukua, Janhoset ja Pöyhöset 
omistivat Niemisjärven kylän. Siihen aikaan 
Rusilan rälssitila kuului Lievestuoreen kylään, 
joten se ei liittynyt jakotoimitukseen. Isännät 
olivat anomuksessaan luvanneet maksaa 
joutomaasta metsäveroa. 

Maaherra nojautui myönteisessä päätöksessään 
maanmittarin suorittamaan tarkastukseen ja 
tutkimukseen, jonka perusteella maita ei voida 
käyttää uusien tilojen perustamiseen. Päätös 
alistettiin kuitenkin Hänen Keisarillisen 
Majesteettinsa tutkittavaksi, jolta taholta tuli 
myös hakijoille myönteinen päätös, jonka 
sittemmin Suomen senaatin talousosasto 

vahvisti lokakuun 25. päivänä 1822. Senaatin 
puolesta allekirjoittajina olivat C.Mannerheim, 
G.Ladau, K.E.Nyberg ja C.de Rihter. Verojen 
suuruudet oli määrätty päätöksessä ja ne piti 
maksaa vuodesta 1821 lähtien. 

Elämä kylässä jatkui entiseen malliin, mutta 
jaon rajat aiheuttivat vielä keskusteluja. 
Lopulliset, tai ainakin melkein lopulliset, 
päätökset tehtiin kesäkuun 10.päivänä 1844 
Rusilassa pidetyssä kokouksessa, johon isännät, 
todistajat ja pöytäkirjan kirjoittaja osallistuivat. 
Päätöksessä määriteltiin kunkin tilan 
joutomaata koskevat rajat, mutta vieläkin jäi 
yhteisiä alueita, kuten ne viljelysmaat, jotka 
olivat olleet yhteiskäytössä, lisäksi Utrusuo ja 
Kotasuo, joista mainitaan, että nämä suot ovat 
ikuisesti meidän yhteisessä käytössä. Mäkiahon 
torppa oli vaihdellut omistajaa, mutta nyt se 
sovittiin kuuluvaksi Mustakorven hallintaan. 
Tähän kokoukseen oli kutsuttu todistajina 
Laukaan pitäjän merkkihenkilöitä: O. W. 
Bökman, J.G. Belitz ja Matts Mattsson Hepola. 
Pöytäkirjan kirjoitti Lars Joh. Hallongren ja sen 
alkulauseessa mainitaan, että asianosaiset ovat 
sopineet jaon ystävällisesti. 

Vuosien saatossa kaikki allekirjoittajat olivat 
vaihtuneet alkuperäiseen anomukseen 
verrattuna. Janholaa edusti Adam 
Samuelsson’in poika Carl Adamsson, vaikka isä 
Adam oli vielä elossa. Mustakorpea edustivat 
Johan Adamsson’in leski Eva Sigfridsdotter ja 
pojat Matts Johansson ja Adam Johansson. 
Purrin allekirjoittajana toimi Johan 
Simonsson’in poika Henric Johansson ja 
Mäkitalon Matts Johansson’in poika lautamies 
Henric Mattsson. Joutomaan käytön 
alkuperäisistä anojista eli tässä vaiheessa 
ainoastaan Janholan Adam Samuelsson 
Janhonen, mutta häntäkin edusti poika Carl 
(Kalle), josta sittemmin tuli Janholaan isäntä. 
Olisiko sukupolven vaihtuminen tehnyt  

KIIRE  
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sopimisen mahdolliseksi? Isojakoa täydennettiin vielä 1895 Janholan ja Purrin välillä, jolloin 
jaettiin Hopeavuoren ympärillä oleva yhteinen metsäpalsta, tosin käytännössä rajat olivat jo 
olemassa aikaisemmin. Purrin ja Mäkitalon välinen täydennysjako tehtiin vielä 1908. 

Ei ollut ennen kiireitä. Isojaon varsinaisesta loppumisesta kului 42 vuotta, kunnes Niemisjärven 
isännät saivat rajat jotenkuten selviksi. Isojaon suorittaminen seutukunnalla piti olla helppoa, 
koska jokaisella tilalla oli omat peltoalueensa talojen ympärillä, mutta pikkuasiat kaihersivat. Itse 
paikkakunnan asioita seuranneena en ole huomannut, että isojaosta olisi jäänyt tilojen välille 
mitään epäsopua, rauhanomainen rinnakkaiselo jatkuu edelleen. 

Isojaon joutomaiden lopullisen sopimuksen allekirjoitukset: 

Pentti Pöyhönen 
Tampere 
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry 

Hallituksen kevätkokous 
 

Hallituksen kevätkokouksessa käsiteltiin 
edellisen vuoden toimintakertomus, hyväksyttiin 
tilinpäätös, päätettiin  kesätapaamisesta ja  
sovittiin jäsenlehden sisällöstä. 

 

Jäsenmaksu 

 

Tämän lehden välissä on vuoden 2016 
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-Osoitteemme on: 

www.facebook.com/janhuset.janhoset 

Hallituksen jäsenten yhteystiedot 

 

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

 

¤ 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 

 

¤ Soile Janhunen, jäsen 
Tervapurontie 2, 75500 NURMES 
Puhelin: 050-412 1195 
Sposti: soile.janhunen@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: pentti.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 
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