Jäsenlehti 40

JANHUSTEN JA JANHOSTEN
SUKUSEURA RY

Toukokuu 2019

Jäsenlehti 60

TERVETULOA KESÄTAPAAMISEEN PORIIN
Kokoonnumme lauantaina 6.7.2019 Porin keskustaan Scandic-hotelliin,
Itsenäisyydenkatu 41, (p. 02 624900). Pysäköintitalo on Itsenäisyydenkadun ja
Antinkadun kulmassa (1 € / h tai 6 € / kerta). Rautatie- ja linja-autoasema on 0,7
km etäisyydellä hotellista. Perinteiseen tapaan meillä on ruokailun jälkeen
yhteistä ohjelmaa teemana Porin historiaa Kokemäenjoen varrella ja
sukuseuran ajankohtaisia asioita.

Ohjelma

Sisältö:

Kesätapaaminen
Porissa

1-2

Puheenjohtajan
palsta

3

Keiteleen ympäri
sukujuurilla

4-6

Monenlaisia Janhusia

7-8

Hallituksen jäsen
Kari
Janhusten ja
Janhosten sukuseura
ry

klo 11.00 – 11.30

opastus aulasta ruokailuun ja kokoustilaan

klo 11.00 - 12.00

ruokailu Restaurant Olivo Food Factory keitto+salaattibuffet,
jonka jokainen maksaa itse

klo 12.00 – 13.30

ohjelmaa kokoustilassa
Tehtaan proomut ja mausoleumin päivänkakkarat. Lapsuuden
kokemusten äärellä, FM Kirsti Pesari
Viimeisimmän sukututkimuksen esittely, Soile Janhunen
Sukuseuran uudet kotisivut, Risto Janhonen

klo 13.30 – 14.00

kahvi (ravintolassa / kokoustilassa), sisältyy ruoan hintaan

klo 14.00 – 16.00

kaupunkikierros bussilla, oppaana Ritva Janhunen
Kohteet keskustassa: Juséliuksen mausoleumi, Kokemäenjoen
ranta,
Kivipori, Keski Porin kirkko, Rosenlew-museo ja Raatihuoneen puisto.

klo 16.00

paluu Scandiciin joko bussilla tai kävellen, noin puoli tuntia,
oppaan johdolla.
Virallisen ohjelman lisäksi / jälkeen voi omatoimisesti tutustua
lisää Porin seutuun,
(kts. esim. www.visitpori.fi).

9-10

11

Ilmoittautumiset 21.6.2019 mennessä hallituksen puheenjohtajalle
sähköpostilla risto.a.janhonen@gmail.com tai puhelimella numeroon 040 334
6647. Samassa yhteydessä tulee antaa tieto, että osallistuuko lounaaseen ja
tieto mahdollisesta erikoisruokavaliosta. Lounaan ja kahvin yhteishinta on
24.70 €. Seura maksaa muut tapaamiseen liittyvät yhteiset kustannukset.
Tervetuloa mahdollisimman monelle.
Hallitus
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POIMINTOJA PORIN HISTORIASTA
Nykyinen Porin kaupunki on 20 kilometrin päässä meren rannasta runsassuistoisen
Kokemäenjoen varrella. Kaupungin juuret johtuvat Ulvilaan 10 kilometrin päähän.
Ainoa muisto Ulvilan vanhasta kaupungista on sen kirkko, Satakunnan vanhin rakennus.
Kirkon rakentaminen alkoi vuonna 1332. Kirkko paloi ja rakennettiin uudelleen palon
jälkeen vuonna 1429. Juhana Herttua siirsi kaupungin oikeudet Poriin vuonna 1558.
Juhana rakennutti suunnilleen nykyisen kirkon paikalle komean hirsisen kartanon kaikkine
siihen aikaan tarvittavine rakennuksineen. Hän ei kuitenkaan asunut siellä vakituisesti, mutta
siellä tiedetään pidetyn suuria juhlia. Tiedetään, että vuonna 1563 puoliso Catarina
Jacellonicalla oli vieraina ”loistava seurue kotimaisia ja ulkomaisia miehiä”. Kartanosta on
muistona enää kadun nimi Isolinnankatu, jonka kuitenkin sopisi paremmin olla
Kuninkaankartanonkatu.
Porin kaupunki pääsi hyvään kasvuvauhtiin erinomaisena Suomen pohjoisimpana
kauppapaikkana. Sitten seurasivat takaiskut 1600-luvulla. Vuonna 1692 oli suurpalo.
Samoihin aikoihin oli Suomessa tunnetut katovuodet. Kerjäläisiä kulki talosta taloon. Taas
vuonna 1698 kaupunkia kohtasi suurpalo. 1700-luvulla ankarat ajat jatkuivat. Sodittiin, syttyi
suuri Pohjan sota. Venäjä miehitti Suomen Isovihan ajaksi 1714-1721. Olot olivat kurjaakin
kurjemmat. Sodan päätyttyä lähes koko kaupunki oli yksi kivi- ja soraläjä. Asukkaita Porissa
oli vuonna 1766 noin 1500 henkeä. Kaupunki oli kuitenkin Suomen oloissa suuri kaupunki.
Vuonna 1809 Suomesta tuli osa Venäjän keisarikuntaa. Vanhat kauppa-, suku- ja
kulttuuriyhteydet säilyivät kuitenkin ennallaan. Taas kohtasivat onnettomuudet. Kaupunki oli
historiansa aikana palanut kahdeksan kertaa. Vuoden 1852 suurpalo oli katastrofi. Lähes koko
kaupunki paloi tuhkaksi vuorokauden kuluessa. Palon voimaa lisäsi kova tuuli ja tietenkin
tiheään rakennettu puutalokeskusta. Osa kaupungin asukkaista joutui asumaan vuosikymmeniä
maakuopissa. Yhtä kaupungin osaa nimitettiin kuoppakaupungiksi. Asia oli arka ja siitä
vaiettiin. Vasta pari vuosikymmentä sitten tutkijat rekonstruoivat asumuksen ja julkaisivat
tutkimuksia.
Suurpalon jälkeen uudistettiin kaupungin asemakaava. Keskustaan rakennettiin leveät
ristikkäiset puistokadut estämään mahdollisen tulen leviäminen. Puistojen risteyksessä katujen
nimet muuttuvat. Puhutaan etelä-, pohjois-, länsi- ja itäpuistosta. Kokemäenjoen eteläisiin
rantakortteleihin sai rakentaa vain kivitaloja. Alettiin puhua kiviporista, muutoin kaupunki
säilyi puutalovaltaisena. Alkunsa sai myös pohjoisrannan teollisuusalue.
Rautatie Tampereelta Poriin valmistui 1895. Kyseisenä vuonna kaupungissa oli asukkaita
12 279. Kaupungista kasvoi 1900-luvulla merkittävä teollisuuskaupunki. Vuonna 1941
kaupungin pinta-ala kominkertaistui alueliitosten myötä. Asukasluvultaan se oli Suomen
viidenneksi suurin kaupunki.
Lähteenä edelliseen on Porilaisen käsikirja KUI?, ja seuraavat ovat Pienestä Pori-sanakirjasta:
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Hauska tavata pitkästä aikaa

Eläk sääki viäl

Saisinko menun

Onk mittää ruakaa

Luvallanne, jos sallitte

Ans ko mää

Paljonko tämä maksaa

Kui paljo

Se on kallis / edullinen

Nii paljo.

Voisitko ojentaa lehden

An mää kato sitä vähä

Miten ikävää

Voi kauheet.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kesä tuli aikaisin etelärannikolle, jo huhtikuun puolessa välissä. Tästä seurasi
takapakkia, kun toukokuun alussa jopa satoi vähän lunta ja oli hyvin kylmää. Vuoden
tärkein tapahtuma sukuseuralle on Porin kesätapaaminen lauantaina 6.7. Silloin sää on
jo varmuudella kesäistä. Nyt ajan voi merkitä kalenteriin. Tämän lehden etusivulla on
kutsu Porin kesätapaamiseen.
Viime kesän sukuseuran virallisessa, sääntömääräisessä kokouksessa valittiin kaksi uutta
hallituksen jäsentä, Ritva Porista ja Kari Kouvolasta. On hienoa saada motivoituneita
henkilöitä mukaan seuran toimintaan. Vanhemmasta päästä hallituksen jäsenet monesti jopa
vasta kahden vuosikymmenen vapaaehtoistyön jälkeen jäävät toiminnasta sivuun. Uusilla
hallituksen jäsenillä on monesti uusia ajatuksia ja ideoita sukuseuran hallituksen toimintaan.
Ritvan haastattelu oli syksyn lehdessä ja tässä numerossa on Karin vastaukset sukuseuran
käyttämiin vakiokysymyksiin. Seuran hallituksessa on tasapeli 3 – 3 Janhusten ja Janhosten
kesken sekä nykyaikaisesti 4 – 3 naisenemmistö.
Viime syksyn jäsenlehdessä oli puhetta Ari Kolehmaisen tekemästä sukututkimuksesta. Se
tarkentaa sukujuontoja 1600-luvulla. Jos haluatte tutkimuksen itsellenne, niin voitte pyytää sitä
hallituksen varapuheenjohtaja Soile Janhuselta. Tutkimus tullaan tallentamaan myös
sukuseuran uusille kotisivuille, jotka ovat loppusuoralla. Sivut otettaneen käyttöön
lähiviikkoina. Käykää tutkimassa uusien sivujen tarjontaa ja toimintaa. Jos huomaatte sivujen
toiminnassa ongelmia, niin olkaa yhteydessä allekirjoittaneeseen.
Olemme pyrkineet valitsemaan sukuseuran hallituksessa kesätapaamisten tai sukukokousten
paikat hieman eri puolille eteläistä Suomea. Näin voimme samalla tutustua maassamme
erilaisiin paikkoihin ja nähtävyyksiin. Suvustamme on aikanaan asettunut useita perheitä
asumaan myös Länsi-Suomen suunnalle. Porissa ei ole ilmeisesti aiemmin järjestetty
kesätapaamista, ei ainakaan pariin kymmeneen vuoteen. Jos Porin seutu ei ole aiemmin kovin
tuttua, niin nyt on hyvä mahdollisuus korjata tilannetta heinäkuun alussa. Lehden sivulla kaksi
on etukäteen tiedoksi muutama hauska murreilmaus, jotta ymmärtää paikallisen kielen.
Olemme tunnetusti varanneet myös hyvän kesäsään kesätapaamisen ajaksi. Tervetuloa
mahdollisimman monelle kesätapaamiseen ja tutustumaan bussikierroksella Porin
nähtävyyksiin; näemme siellä.
Motivoikaa ja aktivoikaa mukaan sukuseuratoimintaan keski-ikäisiä ja myös nuoria sukumme
jäseniä. Ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin, jos teillä on erilaisia toiveita koskien sukuseuran
toimintaa. Toivotan hyvää ja lämmintä kesää suvun
Risto Janhonen
jäsenille ja jäsenlehtemme lukijoille.
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Kesäretki Keiteleen ympäri - Konneveden Janhusten
asuinsijoilla
Tämän tarinan alku sijoittuu Tikkurilan uimahallin kuntosalille, missä tapaamme satunnaisesti
sukukokouksista tutuksi tulleen Matti Sirkan. Matti ehdotti, että tulevana kesänä (2017) tehdään
sukuretki Konneveden Janhusten asuinsijoille. Niinpä sunnuntaina 20. elokuuta suuntasimme
auton nokan Hankasalmen Niemisjärveltä kohti Konneveden kirkonkylää, missä Kaijan ja minun
oli määrä tavata Matti ja hänen vanhempi veljensä Antti.

Ensimmäinen kohteemme oli Konneveden
hautausmaa, jonne Antin ja Matin vanhemmat,
Aino s. Janhunen (1909-1990) ja Pekka Sirkka
(1906-1973) sekä isovanhemmat Eetla Maria s.
Närhi (1883-1951) ja Otto Janhunen (18831960), ovat haudattuna. Kiertelimme ympäri
kaunista hautausmaata, mistä löytyi runsaasti
veljesten sukulaisten ja tuttavien hautoja. Ennen
kännyköiden aikaa oli tärkeää, että
hautausmaalta oli suora näköyhteys kirkon
kellotorniin, jotta suntio osasi aloittaa kellojen
soiton oikeaan aikaa. Vielä tänäänkin etäällä
oleva harmaagraniittinen kirkon torni pilkistää
puiden lomasta. Kirkon on suunnitellut
arkkitehti Ilmari Launis ja se on valmistunut v.
1923.
Sitten matka jatkuu ja seuraava varsinainen
kohteemme on Särkisalo ja Salmelan torpan
paikka, missä Otto Janhunen on syntynyt. Ennen
kuin käännämme kohti Särkisaloa, pistäydymme
Siikakosken rannalla, joka sijaitsee parin
kilometrin päässä keskustasta kohti
Sirkkamäkeä. Antin kertoman mukaan
Siikakoski on ollut aikanaan presidentti
Kekkosen suosituimpia kalapaikkoja. Kosken
rannalla sijaitsee myös Jyväskylän Yliopiston
Konneveden tutkimusasema, mikä oli Antin
Kuva 1. Takana Otto Janhunen ja Hilma Närhi
viimeisin työpaikka ennen eläköitymistä.
(Eetlan sisar), istumassa vas. Eetla (Oton puoliso) ja
Klaara mummo (Eetlan äiti), lapset vas. Ilmari,
Vilho ja Aino.

Mutta nyt takaisin suvun juurille. Salmelan torppa on aikanaan sijainnut kuvan kauniin Kolarin salmen
rannalla. Torpasta ei ole jäljellä muuta kuin pieni kivikasa muurin paikassa metsäisen kumpareen päällä.
Luonto on ottanut omansa ja asumisen merkit ovat peittyneet vihreän sammalmaton alle.
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Oton isä Aatami Heikinpoika Janhunen (s. 1852) ja äiti Anna Leena (s. 1853) s. Närhi perheineen
asuivat Kytömaan Salmelan torppaa rippikirjan tietojen mukaan ainakin 1800-luvun viimeiset 20
vuotta. Otto oli kymmenpäisen sisarussarjan
neljänneksi vanhin.

Särkisalosta matka jatkui Pyhälahden kautta
Sumiaisten kirkonkylään, josta löytyi
mukava taukopaikka Kahvila Korpusta. Sen
jälkeen olikin vuorossa huikean kauniilla
paikalla oleva hautausmaa, joka sijaitsee
Sumiaisen ja Keiteleen välisellä kapealla
kannaksella. Vedet siintävät molemmilla
puolilla hautausmaata, katsoipa itään tai
länteen. Antti esitteli 'Maanwiljelijä M.
Janhoinen' (s. 1824) hautamuistomerkin,
mikä on vanhin hänen löytämänsä
Janhusten/Janhosten muistokivi näillä
seuduilla.

Keitele on laaja ja matkaa on vielä paljon
jäljellä. Seuraava kohde on Viitasaari ja
tarkemmin Huopanankoski. Paikka on
merkittävä Suomen kulttuurihistoriassa, sillä
Juhani Aho on viettänyt kesiään kosken
rannalla kalastellen ja kirjoittaen. Huopana
liittyy Janhusten tarinaan Oton sisaren
Hildan kautta, sillä hän löysi puolisokseen
Otto Hämäläisen kosken rannalla olevasta
Yläpihan talosta. Antti ja Matti olivat
varautuneet retkeen eväiden kanssa ja niinpä
saimme nauttia hyvän piknik-lounaan
koskimaisemassa ennen kuin matka jatkui
Keiteleen pohjoispäähän ja edelleen järven
Kuva 2. Aino (s. Janhunen) ja Pekka Sirkka (Antin ja
itäpuolta kohti etelää.
Matin vanhemmat).
Paluumatkalla reitti kulkee pienen matkaa
myös Pohjois-Savon puolella Vesannolla ja
siellä poikkesimme Närhilän kylään Otralan
maisemiin. Talo oli veljesten Eetlamummon
syntymäkoti ja tänne myös Otto päätyi eri
vaiheiden jälkeen. Oton ja Eetlan
asumuksesta oli jäljellä sammaloituneet
kivinavetan rauniot. Hetken matkaa
eteenpäin pysähdymme Neiturin kanavalla,
joka yhdistää Keiteleen ja Konneveden.

Kuva 3. Antti ja Matti Sirkka ja Kaija Heinämäki (s.
Janhonen) Konneveden hautausmaalla
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Kuva 4. Piknik-lounas Huopanankosken rannalla.

Kuva 5. Oton ja Eetlan kivinavetan raunioilla Otralassa
Viimeinen kohteemme on Konneveden Aholankylän Marja-aho, joka on veljesten syntymäkoti.
Ajamme muutaman sadan metrin päässä olevaan Keiteleen rantaan, josta löytyy upea hiekkaranta
lahden poukamassa. Vastakkaisella rannalla siintää Kolarinsaari ja sen takana Otto-papan
syntymäkoti Salmelan torppa. Näin kierros Janhusten sukujuurille Keski-Suomen kauniissa
järvimaisemissa on umpeutumassa. Kiitos erinomaisille oppaillemme Antille ja Matille.
Yrjö Heinämäki
Vantaa
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MONENLAISIA JANHUSIA PIEKSÄMÄELLÄ
Vaikka Janhus-sukujuureni ulottuvat Hankasalmelle, sukututkijana löytämäni
esipolveni ovat Pieksämäeltä. Seurakunnan vanhimmat rippikirjat ovat vuosilta 17211724. Sieltä löytyy vain neljä Janhunen-nimistä perhettä. Heillä oli yhteensä
kymmenen miespuolista jälkeläistä. Mutta vuosien myötä suku on laajentunut ja
Ahlstrandin sukututkimuksessa Janhunen-nimeä kantaa yli kaksisataa
pieksämäkeläistä. Voisi heitä olla vielä enemmänkin, mutta kaikkia halukkaita ei
suinkaan huolittu pitäjään. Pitäjänkokous esti vuonna 1865 loismies Juho Janhusen
muuton, koska hänellä oli huikentelevainen elämäntapa ja alaikäisiä lapsia.
Ainoa Pieksämäeltä lähtenyt Janhunen, josta on artikkeli Wikipediassa, on Lauri Juhani
"Jesse" Janhunen s. 1949. Hän on useita tuomioita saanut väkivaltarikollinen. Janhunen
kirjoitti 1988 aikanaan suurta huomiota saaneen muistelmateoksen: ”Sellaista vankia ei ole”.
Janhunen vapautettiin Helsingin vankilasta vuonna 2009. Sen jälkeen hän on ollut siviilissä.
Pieksämäen historian kirjoittanut Pekka Lappalainen on maininnut useita Janhusia. Kaikilla
menneiden aikojen Janhusilla ei elämä sujunut hyvin. Käräjille saattoi joutua melko
erikoisista syistä, kuten kävi vuonna 1639 Ambrosius Janhoselle, jota syytettiin takaamansa
sotamiehen päästämisestä karkuun, kun sota syttyi. Muutaman Janhusen kohdalla
nälkävuodet aiheuttivat kadon ja talo merkittiin verokyvyttömyytensä vuoksi autioksi. Usein
perheet saivat kuitenkin edelleen asua taloissaan, ellei kruunu tarvinnut sitä virkataloksi
kuten kävi eräälle Janhuselle. Joku joutui harjoittamaan kerjäläisen ammattia, ja titteli oli
1700-luvulla ”Kerjäläinen Jeesuksen nimessä”. Eräs Janhunen palveli Kaarle XII:n sotilaana
ja paleltui kuoliaaksi Norjan tuntureilla. Toinen sotilas taas sokeutui ja joutui pois
armeijasta. Eräs Janhunen joutui sotilaiden pahoinpitelemäksi, toiselta sotilas oli varastanut
veneen.
Köyhäinhuolto oli aikaisemmin järjestetty ruotujen avulla. Äitilinjaani kuulunut Kaisa
Janhunen eli vanhuutensa ruotuvaivaisena. Hänen tarinaansa voi tutustua netissä:
www.naistenaani.fi/kaisa-janhunen-esiaiti-parinsadan-vuoden-takaa/. Kun kirjoitin
artikkelin, en vielä tiennyt, että Kaisan äidin torpantytär Katariina Lyran kautta juuret yltävät
mm. saksalaisiin ja skotlantilaiseen aatelissukuihin ja tällä hetkellä vahvana oletuksena on,
että Kaisa polveutui Tanskan kuningas Valdemar II Voittajasta (1200-luvulta). Siis Janhusen
sukuun on Pieksämäellä naitu ainakin yksi kuninkaiden jälkeläinen. Mutta kovin oli suvussa
pudottu rahvaaseen sitä ennen vuosisatojen kuluessa.
Pieksämäen historia kertoo myös, että 1600-luvulla Pieksämäen rikkain mies oli Niilo
Heikinpoika Janhonen. Hän omisti 4 hevosta, 14 lehmää, 13 lammasta ja kolme sikaa.
Pieksämäkeläinen Erkki Niilonpoika Janhunen Maavedeltä oli vuonna 1672 talonpoikien
edustajana Valtiopäivillä.
Löysin sukututkijana netistä Janhuset tutkiessani äitini Hotti-sukua. Kaisan kanssa eri sukuhaaraan
kuuluneen isomummuni Esterin tarina sukulehdessä johdatti minut Janhusten pariin ja
kokoontumisiin. Vaikka Savon murre on musiikkia korvilleni, olen tuntenut itseni hieman
ulkopuoliseksi, kun ei ole ollut halattavia tuttuja niin kun muilla näytti olevan. Viime kesänä
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Hankasalmella sukukokoontumisessa aloimme vierustoverini kanssa selvitellä tausojamme ja hän
olikin haukivuorelaisen Esteri-isomummuni sisarentyttärentytär eli äitini pikkuserkku. Ja
meillähän riitti juttua yhteisistä sukulaisista. Halaten erottiin ja jään odottamaan innokkaana ensi
kesän kokoontumista. Nyt tunnen kuuluvani Janhus-yhteisöön.
Anja Laurila

Kuvassa uusi sukuseuran hallitus: alarivi vasemmalta Soile, Leena ja Ritva,
takana vasemmalta Kari, Tapio ja Risto. Vain Tiina puuttuu kuvasta.

ETSITÄÄN VILJO JANHUSEN KIRJAA KOTOA JA KYLÄLTÄ

Tunnetko Viljo Janhusen kirjoittaman kirjan Kotoa ja kylältä - Nuoruuden muistoja
Maavedeltä?
Se on julkaistu vuonna 2003. Onko sinulla ylimääräistä kappaletta tai muuten haluat luopua
kirjasta? Riitta Ihalainen Maavedeltä etsii teosta ja on valmis myös maksamaan siitä.
Riittaan voi olla suoraan yhteydessä puhelinnumeroon 040 702 6330 ja sopia yksityiskohdista.
Soile Janhunen
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SUKUSEURAN HALLITUS / KARI JANHUNEN
Kuka olen?
Olen Kari Janhunen Kouvolasta. Kouvolalaisena olen ”junan tuoma” eli olen muuttanut
tänne vuonna 1980 työn vuoksi.
Työ ja Ammatti?
Tulin aikoinaan töihin viskaaliksi Kouvolan hovioikeuteen. Eläkkeelle jäin tämän vuoden
alussa hovioikeudenneuvoksen virasta – tosin en kuitenkaan Kouvolan hovioikeuden vaan
Itä-Suomen hovioikeuden Kouvolan toimipaikan virasta. Kouvolan hovioikeus yhdistetiin
2014 Itä-Suomen hovioikeuteen, jonka päätoimipaikka on Kuopiossa. Välillä olin 10 vuotta
käräjätuomarina Hyvinkäällä, Riihimäellä ja kaukaisimpana paikkana Espoossa. Asuin
nämäkin vuodet Kouvolassa ja työmatkat tein junalla.
Mistä lähdit maailmalle?
Syntymäpaikkani on Loppi. Pieni kunta eteläisimmässä Hämeessä.
Perheesi?
Vietän täällä Kouvolassa eläkepäiviä vaimoni Tanjan kanssa. Sen verran muutosta jo
kirjattuihin sukukirjan tietoihin (perhe 831) osaltani tulee, että nyt lapsia on neljän sijaan
seitsemän, kun kolme nuorimmaista Vilmariina, Justiina ja Aaro ovat syntyneet kirjan
valmistumisen jälkeen 2000- luvulla. Lapsista ei kukaan asu Kouvolassa.
Mitä harrastat vapaa-ajalla?
Harrastuksistani ensimmäinen on retkimelonta. Olen osallistunut Suomi Meloo tapahtumaan
tapahtuman alusta eli vuodesta 1984 alkaen. Tänä kesänä on siis 35. kerta. Tapahtuma kestää
viikon ja reitit vaihtelevat vuosittain. Kaunis Suomemme on tullut siten koluttua joka
puolelta. Erityisesti olen pitänyt melonnassa siitä, että hiljaa lipuvassa kanootissa pääsee
lähelle luontoa ja eläimiä. Lions-toiminta on ollut harrastukseni vuodesta 1978. Nykyisin
harrastan myös matkailua. Isältäni olen perinyt harrastukseksi ”erilaiset rakennustyöt”.
Toissa kesänä tein talomme takapihalle lasiterassin ja talon ympäri salaojat, viime kesänä
pihakivetykset ja ensi kesänä jatkan mökkien kunnostamista (ovat näköjään
ikuisuusprojekteja!) Kouvolan Puhjossa ja Suoniemellä. Suoniemen mökki on isän
kotiseudulla entisen Suoniemen kunnan alueella Sastamalan ja Nokian välimaastossa.
Edellisessä lehdessä esittäytynyt serkkuni Ritva on ansiokkaasti kunnostanut siinä lähellä
olevan isäni kotitalon eli ”Taatalan” vanhoja rakennusperinteitä noudattaen. Oman mökkini
ostin toiselta serkultani 1990-luvun alkupuolella. Viime talvena aloitin venäjän kielen
opiskelut.
Motto?
Mottoni on filosofi Maija-Riitta Ollilta lainaamaani lause ”Jos jaksat, nosta vielä vähän”.

Jäsenlehti 60

Sivu 10
Mitä Janhusen sukuhaaraa edustat?

Maaveden Koskenniemellä syntyneen Salomon Pekanpojan jälkeläisiä. Suoniemelle
Salomon muutti 1800 - 1900 lukujen vaihteessa ja teki elämäntyönsä Rosenlewillä
metsätyönjohtajana. Täältä 1921 syntynyt isäni Paavo muutti 1950 Lopelle
sähkölaitosjohtajaksi mentyään naimisiin hattulalaisen Eila Honkimaan kanssa. Olen heidän
nelilapsisen perheensä vanhin poika.
Laskujeni mukaan olen suoraan alenevassa polvessa 15. vuonna 1495 eläneen Paavon
jälkeläinen.

Miten lähdit sukuseuran toimintaan ja mikä on sukuseuratyössä mukavinta?

Sukuseuraan toimintaan mukaantulon syynä on kiinnostus juurista. Miten esi-isäni elivät ja
minkälaisia ihmisiä he olivat. Luulen, että monia muitakin ihmisiä kiinnostaa tietää kuka hän
on, mistä hän on lähtöisin. Isäni oli sukuseuran perustajajäseniä niin kuin serkkuni Ritva jo
lehden viime numerossa kertoikin eli isän peruja taitaa olla tämäkin harrastus. Havaitsin
vanhoja papereita selaillessani, että hän oli jäsenmäärää lisätäkseen maksanut puolestani
sukuseuran jäsenmaksun vuonna 1997, mutta valitettavasti työntäyteiset vuodet veivät aikani
enkä vielä tuolloin kerennyt mukaan. Motivoivinta sukuseuratyössä on varmaan se, että voi
omaa tietämystään kartuttaessaan samalla auttaa muita tietämään omat sukujuurensa ja
kirjata ylös sen minkä menneistä polvista ja myös meidän aikamme Janhusista/Janhosista voi
tietää. Kohta mekin olemme nimiä sukukirjan sivulla ja joku kysyy meistä niin kuin me nyt
heistä - keitä he oikein olivat ja mitä heistä voi tietää.

Kari Tanja-vaimonsa kanssa.
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry
Hallituksen syyskokous
Hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus ja
tilinpäätös. Päätettiin tulevan kesätapaamisen
ohjemasta. Käsiteltiin seuraavan sukulehden
sisältö. Kotisivujen uudistaja on valittu ja työ on
meneillään.

Jäsenmaksu
Tämän lehden välissä on vuoden 2019
jäsenmaksun pankkisiirtolomake. Epäselvissä
tapauksissa ota yhteys rahastonhoitaja
Tapio Janhoseen. Jäsenmaksu on 10 euroa. Jos
haluat maksaa enemmän, niin 10 euron ylittävä
osuus siirretään sukututkimusrahastoon. 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

Hallituksen jäsenten yhteystiedot
¤ Risto Janhonen, puheenjohtaja
Nahkurinpiha 26, 02400 KIRKKONUMMI
Puhelin: 040-3346647
Sposti: risto.a.janhonen(at)gmail.com

¤ Soile Janhunen, varapuheenjohtaja
Tervapurontie 2, 75500 NURMES
Puhelin: 050-412 1195
Sposti: soile.janhunen(at)gmail.com
¤ Leena Janhonen, sihteeri
Lampelantie 9, 41490 NIEMISJÄRVI
Puhelin: 050-324 6113
Sposti: leena.janhonen(at)hankasalmelainen.com
¤ Tapio Janhonen, rahastonhoitaja
Hyyrysentie 65, 41490 NIEMISJÄRVI
Puhelin: 040-865 1759
Sposti: at.janhonen(at)luukku.com
¤ Kari Janhunen, jäsen
Myyrätie 16, 45150 KOUVOLA
Puhelin: 040-5922681
Sposti: janhunen.k(at)gmail.com
¤ Ritva Janhunen
Eteläpuisto 20, 28100 PORI
Puhelin: 050-3787800
Sposti: ritkavir(at)gmail.com

Sukuseuran kotisivut

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

Osoitteemme on:

Julkaisija: Janhusten ja Janhosten sukuseura ry

www.janhunen-janhonen.com

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

Facebook-osoite

Lehdelle tarkoitettu materiaali lähetetään
päätoimittajan osoitteeseen.

Osoitteemme on:
www.facebook.com/janhuset.janhoset

Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino,
Tampere
Taitto: Nana Abruquah
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