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Poikkeuksellisen lämmin kesä on vaihtunut syksyksi ja lehdet ovat pudonneet puusta. 
Tänä vuonna oli jälleen sukuseuran sääntömääräisen sukukokouksen aika. Kokous 
pidettiin Hankasalmella lauantaina 21.7 lomakeskus Revontulessa. Hankasalmi sopi hyvin 
kymmenennen ”juhlakokouksen” pitopaikaksi, koska Hankasalmi on sukuseuran 
perustamis- ja kotipaikka. Oli iloinen asia, että kokoukseen osallistui 40 henkeä. 

Risto Janhonen 
Puheenjohtaja  

PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

Ari Kolehmaisen tekemä Janhusten ja Janhosten suvun 
jatkotutkimus on valmistunut. Ari ei itse päässyt kokouksen 
esittelemään tutkimuksensa tuloksia. Soile Janhunen perehtyi 
materiaaliin ja esitteli sukututkimuksella saavutetut keskeiset 
tulokset. Tutkimus antoi entistä tarkemman kuvan Janhusten – 
Janhosten suvun synnystä ja syntymisen ajasta. Toisena 
pääasiallisena tuloksena tutkimus tuotti tarkempia ja 
oikeampia tietoja suvun polveutumisketjuista 1500- ja 1600-
luvuilla. Tutkimuksessa syntyi 20-sivuinen ppt-muotoinen 
esitys ”Janhusten alkuvaiheet ja DNA” ja vähän pidempi 
tekstimuotoinen dokumentti ”Janhusten suvun alkuvaiheet ja 
DNA-tulokset”.  

Sukuseuran internet-sivujen uudistaminen on nyt alkamassa. Kirjoitin asiasta alustavasti jo 
viime vuoden kevään lehdessä. Sain yhden yhteydenoton ja kyseiset tiedot ovat minulla 
tallessa. Jos olette kiinnostuneet sivujen toteuttamisesta tai tiedätte pienen, osaavan firman, niin 
olkaa pikaisesti yhteydessä allekirjoittaneeseen.  

Sukuseura on pitänyt jäsenmaksun hyvin maltillisena 10 € vuodessa, mikä ei ole este 
sukuseuran jäsenyydelle. Tuo summa menee lähes pelkän jäsenlehden toimittamiseen Teille 
kaksi kertaa vuodessa. Sukuseura pyrkii toimimaan hyvin taloudellisesti pienellä budjetilla. 
Toivomme tarkkuutta jäsenmaksujen maksamisessa. Jos tiedätte, että vanheneva sukulaisenne 
ei enää tarvitse jäsenlehteä, niin yrittäkää löytää sille läheistenne piiristä uusi maksaja. Jos 
lehdelle ei mitenkään löydy maksajaa, niin ilmoittakaa asiasta seuran rahastonhoitajalle. Asiasta 
on vielä lisätietoa lehden takakannen sisäsivulla.  

Pentti Pöyhönen jäi hallituksesta pois täysin palvelleena nyt kesän kokouksessa. Hän on ollut 
hyvin sitoutunut hoitaman kaikkia niitä tehtäviä, joita hänellä on ollut hallituksessa vastuullaan. 
Tätä sitoutumista kuvaa hyvin sekin seikka, että hän lupasi tehdä vielä tämän kädessänne 
olevan lehden, kun hänellä oli valmista materiaalia lehteen painettavaksi. Toivon, että vielä 
tämän jälkeenkin saamme Pentiltä kirjoituksia lehteemme. Monet kiitokset Pentille sukuseuran 
hyväksi tehdystä kaikesta vapaaehtoistyöstä.  

Toivotan hyvää myöhäissyksyä ja rauhaisaa joulunaikaa sukumme jäsenille ja jäsenlehtemme 
lukijoille.  
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Kymmenes varsinainen Janhusten ja Janhosten sukukokous alkoi syömisellä. Osallistujat, 
joita oli yhteensä 40, aloittivat ohjelman Lomakeskus Revontulen ruokapöytien äärellä 
puolen päivän aikoihin. Tervehdittiin tutut, syötiin ja keskusteltiin. Tuttuja olikin paljon, 
koska suku oli kutsuttu koolle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruokailun jälkeisiä keskusteluhetkiä 

KYMMENES VARSINAINEN SUKUKOKOUS      

LAUANTAI 21.7.2018 HANKASALMI  
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Vähitellen siirryttiin kokoussaliin, jossa hallituksen puheenjohtaja Risto Janhonen toivotti 
osallistujat tervetulleiksi sukukokoukseen. 

 

Seuraavana oli Soile Janhusen esitelmä, joka käsitteli sukututkija Ari Kolehmaisen 
sukututkimuksen Janhusten ja Janhosten vaiheista 1000-1600-luvuilta. Soilen esitelmä oli 
yhteenveto kyseisestä aiheesta. Suvun piirissä tehdyt DNA-tutkimukset ovat osoittaneet, että 
Janhuset ja Janhoset kuuluvat Suomessa yleisimpään N-haploryhmään ja sen Savo-
Karjalaiseen pääryhmään N-Z1933 alahaaraan N-Y4374. Janhuset polveutuvat Joroisten 
Maavedellä eläneestä Paavo Janhusesta. Hänellä oli kolme poikaa: Heikki, Niilo ja Paavo, 
myöhemmät Janhuset/Janhoset polveutuvat Heikistä ja Niilosta. Janhuset ovat keskittyneet 
aluksi vain Maavedelle, josta sittemmin leviävät lähikyliin ja Sauvamäelle. Osa sukuhaaroista 
katkeaa, mutta 1700-luvun alkuun tultaessa elossa ovat ainakin Sauvamäen, Hällinmäen, 
Joroisten Maaveden, Niemisjärven ja Lieksan sukuhaarat sekä Pieksämäen Maaveden kolme 
sukuhaaraa. Näistä Sauvamäki ja Niemisjärvi polveutuvat 1600-luvun alkuvuosikymmenellä 
syntyneistä veljeksistä Tahvo ja Reko Heikinpojasta. Soilen kommentti on, että 
tutkimusaineistosta saa vielä ainakin kaksi artikkelia lisää. 

 

Soile Janhunen 
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Sitten olikin jo päiväkahvin ja täytekakun vuoro. Tämän jälkeen Tapio Janhonen musisoi pianolla 
kaksi kaihoisaa sävelmää. Sitten kokousyleisö esitteli itsensä, kotipaikkansa ja sukuhaaransa, kukin 
vuorollaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kymmenes varsinainen sukukokous alkoi sillä, että Risto Janhonen, hallituksen puheenjohtajana, 
kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Heikki Pöyhösen, joka taas vuorostaan kutsui Riston 
kokouksen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Helena ja Kari 
Janhunen, Kauniaisista. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi, kutsu oli sukuseuran 
jäsenlehdessä nro 58, ja päätösvaltaiseksi ja kokouksen asialista, joka oli sukuseuran jäsenlehdessä 
nro 58, hyväksyttiin muutoksitta. Näin saatiin kokous muodollisesti käyntiin. Hallituksen 
puheenjohtaja Risto Janhonen esitteli vuosien 2015-17 toimintakertomukset. Rahastohoitaja Tapio 
Janhonen esitteli vuosien 2015-17 taseet ja tuloslaskelmat. Tapio selvitti tarkemmin lukujen 
taustoja ja totesi arvopapereiden arvoksi 12.684 euroa. Arvopaperit ostettiin aikanaan hintaan 
7.017,15 euroa. Kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastaja Eeva-Kaisa Koiviston 
lausunnon vuosilta 2015-17. Kokous myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden kuluneelta kolmen 
vuoden ajalta.  

Seuraavaksi käsiteltiin jäsenmaksu toimintakaudelle 2018-20, joka hallituksen esityksen mukaan 
päätettiin pitää 10 eurossa. Risto Janhonen esitteli toimintasuunnitelmaehdotuksen ja 
talousarvioehdotuksen vuosille 2018-20, jotka molemmat hyväksyttiin ehdotetussa muodossa.   

Kokouskahvit Tapio soittaa 
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Kari Janhunen Kauniaisista ehdotti hallituksen jäseniksi vuosille 2018-20 seuraavia henkilöitä: 

Tiina Kivelä, Jyväskylä 
Soile Janhunen, Nurmes 
Tapio Janhonen, Hankasalmi 
Leena Janhonen, Hankasalmi 
Risto Janhonen, Kirkkonummi  
   ja uusiksi jäseniksi 
Ritva Janhunen, Pori 
Kari Janhunen, Kouvola, 

jotka kaikki valittiin uuteen hallitukseen. 

Toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi ehdotettiin ja valittiin Eeva-Kaisa Koivisto 
ja Matti A Janhonen. 

Muut mahdolliset asiat-kohdassa eräs jäsenemme tiedusteli, pitääkö tässä kohdassa tulevat asiat 
ilmoittaa sukuseuran hallitukselle etukäteen. Kokouksen sihteeri ei löytänyt säännöistä tällaista 
mainintaa. 

Toisena asiana sukuseuran hallitus ehdotti Pentti Pöyhöstä sukuseuran kunniajäseneksi, jonka 
kokous hyväksyi yksimielisesti. Kunniakirja ojennettiin Pentti Pöyhöselle kokouksen jälkeen 
hänen sukuseuran hyväksi tekemästään työstä. Pentti toimi sukuseuran hallituksessa vuosina 
2001-18, josta ajasta 11 vuotta puheenjohtajana.Varsinainen sukukokous päättyi.   

Viimeksi siirryttiin järjestettyyn ”sateen sattuessa”-ohjelmaan. Lähes puolet osallistujista siirtyi 
Revontulen keilahalliin keilaamaan tai opettelemaan keilaamista. 

Kunniakirjan luovutus 

Pentti Pöyhönen  
Tampere 
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Edellisessä numerossa oli tämän sotapäiväkirjan ensimmäinen osa. Tämä on toinen ja 
viimeinen osa, joka jatkuu suoraan edellisistä tapahtumista. Päiväkirjassa on sodan kulkua 
Äänisjärven rantamaisemissa Petroskoista Karhumäkeen. 

Erkki Janhonen haavoittui 11.8.1941 lähellä Suistamoa kranaatin sirpaleesta rintaan. Hän oli 
menossa tykille, jonka hoitaja oli mennyt viereiseen kranaattikuoppaan kovassa 
tykistökeskityksessä. Erkki Janhonen ei halunnut jättää tykkiä miehittämättä, varsinkin kun 
vihollisen hyökkäysvaunun ääni kuului jo melko läheltä. Hän juoksi tykille ja tunsi jonkun 
iskevän rintaansa. Kranaatin sirpale oli pyyhkäissyt puseroon reiän ja toisesta reiästä se oli tullut 
pois. Erkki Janhonen haavoittui ja hän joutui hakeutumaan hoitoon. Pitkien vaiheiden jälkeen 
Erkki Janhonen selvisi lopulta Satalinnan Sotilassairaalaan Nakkilaan. Tyypillistä hänelle oli se, 
että hän kirjoitti kirjaansa kaikkien tämän sotasairaalan samassa tuvassa olevien haavoittuneiden 
miesten nimet, sotilasarvot, asuinpaikat ja miten oli haavoittunut. 

Erkki Janhonen oli pois sotarintamalta kaksi kuukautta, mutta palasi samaan komppaniaan 
sotasairaaloiden jälkeen 11.10.1941.  

Hän oli lähtenyt Tampereelta takaisin rintamalle jo syyskuun 30. päivänä, mutta oli vasta 
lokakuun 11. päivänä takaisin samassa komppaniassa ja joukkueessa kuin ennen 
haavoittumistaan, menossa jo kello 10 linjoille. Suomalaiset eivät aluksi päässeet etenemään 
vihollisen voimakkaasta vastarinnasta johtuen, mutta vähitellen vastustajan taistelutahto heikkeni. 
Suomalaiset ottivat paljon vankeja.  

SOTAPÄIVÄKIRJA  

Matka takaisin rintamalle ei ollut nopeaa 
eikä mutkatonta 
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Osittain eteneminen tapahtui niin nopeasti, etteivät huolto ja puhelinyhteydet pysyneet matkassa. 
Palava Kontupohja ohitettiin ja matkalla tavattiin amerikansuomalaisia evakkoja, jotka olivat 
menossa uuteen sijoituspaikkaan ja jääneet sodan jalkoihin. Samoin oli käynyt joillekin 
suomalaisillekin, jotka olivat ennen sotia muuttaneet Venäjänkarjalaan. Jotkut tamperelaiset sotilaat 
tunsivat erään Kontupohjassa työskennelleen opettajattaren, joka oli Tampereelta lähtöisin. Myös 
Uunitsa oli täydellisesti liekeissä, kun suomalaiset ohittivat sen. 

Sodan melskeissä sattuu mukaviakin tapahtumia, joita suomalaiset sotilaat 
pääsivät todistamaan lähietäisyydeltä. 
 
     Karjalaiset 
 

”Vetihän se jo meidänkin naamaa yhtä totiseksi, kun paraskin kranaatti keskitys, 
siksi vaikuttava oli näky hiras luonteisille Hämäläisille.” 
Sotilaiden matka jatkui kohti Karhumäkeä taistellen. Mutta sitten koitti välillä lepohetkikin ja joulua 
vietettiin Karhumäessä. 
 
 
 

Pentti Pöyhönen 
Tampere 

Lähteenä Erkki Janhosen 
muistelmat, jotka on antanut 
käyttöömme Pirjo Pajamäki 
(E.J:n tytär) 
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SUKUSEURAN HALLITUS / 

RITVA JANHUNEN 

Kuka olet? 

Olen Ritva Janhunen Porista.  Olen asunut Porissa paluumuuttajana 
toistakymmentä vuotta.   



Sivu 10 
 

Jäsenlehti 59 

Mistä lähdit maailmalle? 

Perheemme muutti Poriin viisikymmentäluvun alussa, kouluni kävin Porissa. 

 

Perheesi? 

Olemme kahden mieheni Kain kanssa. Meillä on kaksi tytärtä, seitsemän lastenlasta ja kaksi 
lastenlasten lasta. 

Työ ja ammatti? 

Tein pitkän päivätyön, yli kolmekymmentä vuotta, Turun yliopistossa kanslistina ja 
toimistosihteerinä, etupäässä Suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksella loppuvuosina 
Taiteiden tutkimuksen laitoksella. 

Mitä harrastat vapaa-ajalla? 

Harrastukset ovat vaihdelleet vuosikymmenten kuluessa. Lapsena kävin pyhäkoulua 

NNKY:ssä. Nuoruudesta on jäänyt sieltä pysyviä ystäviä joiden kanssa kokoonnumme 
kristillisessä lähetyspiirissä vieläkin säännöllisesti. Parikymmentä 

vuotta toimin SPR: n aktiivijäsenenä Turussa. Näin eläkeläisenä harrastukset liittyvät sekä 
fyysisen että henkisen kunnon ylläpitoon. Olen laulanut monessa kuorossa ja laulan edelleen, 
rentoudun kuuntelemalla klassista musiikkia, Mozart on ylitse muiden. 

Mieheni kanssa olemme kunnostaneet perimääni Toukolehdon tilaa. Hoidan aktiivisesti 
puutarhaa, kasvatan mm. perunaa ja kasvihuoneessa kurkkua ja tomaattia. 

Motto? 

Kannan huolta erityisesti maailman kaltoin kohdeltujen tyttöjen ja naisten asemasta, joten 
moniselitteisesti: matkaan naiset! 

Mitä Janhusten sukuhaaraa edustat? 

Isoisäni Salomon on kotoisin Maavedeltä, Koskenniemestä. Molemmat sekä äidinpuolen että 
isänpuolen isoisäni olivat Janhusia. 

Miten lähdit sukuseuran toimintaan? 

Enoni Paavo oli sukuseuran perustajajäsen. Olen osallistunut joihinkin sukuseuran  

tapaamisiin. Olen uusi hallituksen jäsen. Kiinnostuin juuristani. Molemmat vanhempani olivat 
Janhusia. Miksi isoisäni lähti Savosta Satakuntaan? 

Mikä sukuseuratyössä on mukavinta? 

Vuorovaikutus 
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry 

Hallituksen syyskokous 
 

Hallituksen järjestäytyminen. Risto esitti 
kymmenennen varsinaisen sukukokouksen 
kuulumiset. Käsiteltiin seuraavan sukulehden 
sisältö.  Päätettiin kotisivujen uudistuksesta, josta 
puheenjohtaja järjestää tarjouskilpailun. 

 

Jäsenmaksu 

Tämän lehden välissä on vuoden 2018 
jäsenmaksun pankkisiirtolomake niille, jotka ovat 
unohtaneet maksun keväällä. Epäselvissä 
tapauksissa ota yhteys rahastonhoitaja  

Tapio Janhoseen. Jäsenmaksu on 10 euroa. Jos 
jäsenmaksu jää maksamatta kahtena vuonna, 
poistetaan henkilö jäsenrekisteristä. Jäsenmaksu 
kuluu pääosin lehden toimittamiseen Teille kaksi 
kertaa vuodessa. 

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 

 
¤ Kari Janhunen, jäsen 
Myyrätie 16, 45150 KOUVOLA 
Puhelin: 040-5922681 
Sposti: janhunen.k@gmail.com 

 
¤ Ritva Janhunen 
Eteläpuisto 20, 28100 PORI 
Puhelin: 050-3787800 
Sposti: ritkavir@gmail.com 

 
¤ Tiina Kivelä, jäsen 
Hiekkaharjuntie 1 A, 40660 JYVÄSKYLÄ 
Puhelin: 0400-736 842 
Sposti: tintti.kivela@gmail.com 

 
Julkaisija: Janhusten ja Janhosten sukuseura ry 

Toimituskunta: Risto Janhonen (päätoimittaja), 
Kari Janhunen ja Ritva  Janhunen 

Lehdelle tarkoitettu materiaali lähetetään 
päätoimittajan osoitteeseen. 

 
Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino, 
Tampere 

Taitto: Nana Abruquah 



Nahkurinpiha 26 
02400 KIRKKONUMMI 

JANHUSTEN JA 
JANHOSTEN  
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