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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Syksyn nollakelit ovat saapuneet marraskuun
alussa etelärannikolle ja Lapissa hiihtokelit
ovat jo alkaneet. Tänä vuonna oli sukuseuran
kesätapaaminen heinäkuun alussa Porissa.
Porissa ei olekaan kokonnuttu aikoihin,
mahdollisesti ei koskaan aikaisemmin. LänsiSuomeen ja Poriin asti on aikojen saatossa
muuttanut useista sukumme perheitä.
Kesätapaamiseen oli saapunut 24 osanottajaa.
Tunnelma kesätapaamisessa oli läheinen ja
vilkas, koska monet henkilöt tunsivat toisensa
jo ennestään.

Sukuseuran kotisivujen uudistusprojekti kesti vuoden alkupuoliskon ja ne valmistuivat juuri
sopivasti Porin kesätapaamiseen, jossa niitä lyhyesti esiteltiin. Muutamat asiat pakottivat
uudistustyöhön. Sukuseura tarvitsee yhteisen talletuspaikan, johon säilöä seuran tietosisältöä.
Ensimmäiset kotisivut olivat pääosin jo yli 15 vuotta vanhat. Sen seurauksena sivujen
ohjelmistot ja kehitystyökalut olivat vanhenemassa. Samoin uusia kotisivuja on helpompi
ylläpitää.
Uusia sivuja pystytään lukemaan erikokoisilla näytöillä, tietokone, tabletti ja älypuhelin.
Talletettava tieto muuttuu yhä enemmän paperilta sähköiseksi ja tekstistä kuvien suuntaan.
Samoin tavoitteena on saada sukuseuran toiminta läpinäkyvämmäksi ja sukuun liittyvien
tietojen saatavuus helpommaksi seuran jäsenille. Projektin aikana siirrettiin myös vanhojen
kotisivujen sisältö uusille sivuille. Vajaa puolet tiedoista siirrettiin sellaisenaan, puolet tiedoista
vaati pientä päivitystä ja pientä osaa vanhentuneista tiedoista ei siirretty ollenkaan. Sivuille tuli
jotain uuttakin sisältöä. Kotisivuille lisätään muutama puuttuva jäsenlehti ja esimerkiksi viime
vuonna valmistunut sukututkimus. Vierailkaa uusituilla kotisivullamme osoitteessa
www.janhunen-janhonen.com.

Lehden toimituskunta kiittää lehden lukijoita ja sukuseuran aktiivisia jäseniä monista
lehtikirjoituksista, joita olemme saaneet viime ja tänä vuonna julkaistaviksi. Kirjoituksia on
tullut sopivasti, mikä on helpottanut toimituskunnan työtä. Kirjoitukset ovat olleet
mielenkiintoisia, hienoja ja samalla hyvin avartavia sekä ajatuksia herättäviä. Hyviksi
esimerkeiksi sopivat tämän lehden artikkelit Sentraalin Annista ja Antero Janhosesta. On myös
arvokasta, että lukijoiden mielipiteet pääsevät esille lehdessä. Lähettäkää jatkossakin muistoja
omasta elämästänne tai yleisemmin suvun vaiheista, jos olette niitä selvittäneet. Jos juttu koskee
muitakin henkilöitä, niin kertokaa heille etukäteen, että aiotte julkaista mainitun jutun. Toivotan
hyvää myöhäissyksyä ja rauhaisaa joulunaikaa sukumme jäsenille ja jäsenlehtemme lukijoille.
Risto Janhonen Kirkkonummi
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KESÄTAPAAMINEN PORISSA 2019
Sukuseuran kesätapaaminen oli tänä vuonna Porissa lauantaina 6.7, joka oli samalla
myös kansallinen Suven ja Runon päivä (määräytyy Eino Leinon syntymäpäivän
mukaan). Sää oli tilaisuuteen kuuluvalla tavalla suvisen kaunis ja muutoinkin
ihanteellinen kaupunkiin tutustumiseen.
Yhdessäolo aloitettiin ruokailulla Scandic-hotellin ravintolassa, josta siirryttiin viereiseen
JAZZ kokoushuoneeseen. Osuva paikallinen nimi! Retkelle oli lähtenyt 24 sukulaista.
Sukuseuran puheenjohtaja Risto Janhonen toivotti läsnäolijat tervetulleeksi, jonka jälkeen FM
Kirsti Pesari esitteli lapsuutensa muistojen kautta Poria ja sodan jälkeistä elämää siellä. Kirsti
totesi esityksen alussa johdannoksi, että "yhteisten muistojemme portit avautuvat ja
sulkeutuvat yksi kerrallaan". Esityksensä nimeksi hän oli antanut "Tehtaan voikukat ja
mausoleumin päivänkakkarat". Kirstin ja tilaisuuden järjestelyistä huolehtineen Ritvan isä
Olavi Janhunen oli sodan jälkeistä rakentajasukupolvea ja perhe asui Porissa Kokemäenjoen
varrella, johon se oli muuttanut Valkosta. Täällä Teljän tehtaat Oy (myöhemmin osa Rauma Repola Oy:tä) valmisti proomuja sotakorvaukseksi Neuvostoliittoon. Kokemäenjoen suistossa
vesi oli saastunutta ja tehdasympäristö oli ankea lapsiperheelle. Lähellä olleen teurastamon
jätevedet kulkeutuivat tuon ajan käytännön mukaan lähes puhdistamatta tai huonosti
puhdistettuna jokea myöten mereen. Vain harvat kasvit - lähes ainoana kasvina voikukka saavat elinvoimaa metallinjalostukseen keskittyneen tehtaan tehdasympäristön karusta maasta.

Kirsti Pesari kertoo lapsuutensa Porista

Juseliuksen mausoleumi
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Esityksen nimessä "tehtaan voikukat" oli tullut eräästä tapahtumasta, kun Kirsti sisarustensa
kanssa oli tehnyt voikukista seppeleet ja jättänyt ne pihaan metallilevyjen päälle. Seuraavana
päivänä proomunrakentajat olivat tulleet, huomanneet seppeleet ja laittaneet ne päähänsä
alkaessaan hitsata alusta toimitettavaksi Volgalle. Lapsilla ja koko perheellä oli kaipaus
tehdasympäristöstä luontoon. Onnelliset ja lämpimät lapsuuden kesät Kirsti ja koko perhe vietti
Suonimellä - pienessä pirkkalaisessa kunnassa Nokialta Vammalaan päin. Suoniemellä lapset
saivat olla kuin "lehmät laitumella" ja nauttia kaipaamastaan luonnosta ja vapaudesta. Äiti ja
seitsemän lapsen lapsikatras saattoivat nauttia kesän lämmöstä ja kukkaloistosta pitempään
kuin isä, jonka lomat olivat sidottu työskentelyyn tehtaalla.
Esityksen nimessä osa "mausoleumin päivänkakkarat" viittasi päivän ensimmäiseen
retkikohteeseen Sigrid Juseliuksen mausoleumiin, jonka Kirsti myös ennen kierroksen
alkamista yhteistilaisuudessa esitteli. Mausoleumin rakensi vaikutusvaltainen
puutavarakaupalla vaurastunut liikemies ja myöhempi vuorineuvos Franz Juselius 11 vuotiaana
kuolleelle tyttärelleen. Mausoleumin suunnitteli arkkitehti Josef Stenbäck yhdessä sisätilojen
koristelusta vastanneen taiteilija Akseli Gallen-Kallelan kanssa. Esityksen yhteydessä
tutustumme myös Gallen-Kallelan elämään, koska kansallisromanttiset ja osin ulkomailtakin
vaikutteita saaneet freskot olivat kuvia kansallistaitelijan omasta elämästä ja hänen
perheestään. Kylmillään ollut tila ja sään vaihteluille altis ympäristö vaikuttivat hienojen
freskojen säilyvyyteen niin, että näiden ja myöhemmän tulipalon vuoksi maalaukset on
jouduttu korjaamaan alkuperäisten mallien mukaisiksi. Korjaustyön suoritti Akseli GallenKallelan poika Jorma. Sisääntuloaulassa olleet Pekka Halosen tekemät pahoin vaurioituneet
freskot jätetiin korjaamatta ja sisäseinät peitetiin marmorilla.
Kirstin esityksen jälkeen Soile Janhunen kertoi 2018 valmistuneesta Ari Kolehmaisen
sukututkimuksesta, jossa Ari tarkasteli suvun alkuvaiheita ja kertoi uusimmista DNAtuloksista. Dna-testejä on tehty toistakymmentä kappaletta Janhusten-Janhosten suvun eri
haaroista ja yksi laaja Big-Y testi. Janhuset-Janhoset kuuluvat N-haploryhmän haaraan NY4374. Lähimmät suvut meille ovat Kolehmainen, Nyyssönen, Tirkkonen, Ahonen ja
Väyrynen. Nämä suvut ovat eläneet 1540-luvulla asiakirjojen alkaessa varsin pienellä alueella
Joroisten ympäristössä ja joitakin sukuja on naapuripitäjissä Rantasalmella ja Juvan alueella ja
hieman pohjoisempana myöhemmin asutetulla Leppävirran seudulla.
Suvun tulosuunta on Karjalasta varhemmin kuin on oletettu. Kanta-isämme on asunut alueella
tai ainakin lähistöllä eteläisemässä Savossa jo kauan ennen asiakirjojen alkua, ehkä jo varhain
rautakaudella noin 500 eaa – 1200/1300 jaa. Janhunen-Janhonen sukunimi on syntynyt tällä
alueella. Maaveden Kiekan kylässä asui ensimmäisen maakirjan mukaan isä Paavo ja poika
Heikki. Paavolle oli myös pojat Niilo ja Paavo. Pojanpoikia Paavolla tiedetään olleen kuusi.
Näihin kantasukuhaaroihin yhdistyvät kaikki tällä hetkellä tiedossa olevat sukuhaarat. Ari on
asiakirjojen ja dna-testi tulosten perusteella päätynyt muutoksiin ja korjauksiin aikaisemmin
tutkittuihin Janhusten-Janhosten sukupolviin 1500- ja 1600-luvuilla.
Ensimmäisessä retkikohteessamme mausoleumissa saimme ihailla Gallen-Kallelan upeita töitä
ja ihailla sen hienoa arkkitehtuuria, johon Kirsti oli meidät tutustuttanut. Mausoleumista
siirryimme linja-autolla Rosenlew museoon.
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Rosenlewin ”porilainen”-maamoottori
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Keski-Porin kirkon lasimaalaus

Kaupunkikuvaa tällä siirtymisellä ja muutoinkin ajomatkojen aikana esitteli meille oppaana
toiminut Ritvan aviomies Kai Virtanen. Kai oli asiantunteva, kaupungin hyvin tunteva opas!
Rosenlew-museossa tutustumme porilaiseen, vahvasti kaupungin kehitykseen vaikuttaneen
Rosenlew-yhtiön syntyyn, historiakaareen sekä erityisesti yhtiön monina vuosikymmeninä
syntyneeseen laajaan tuotevalikoimaan. Yhtiö oli aloittanut puunjalostuksella, siirtynyt siitä
tuottamaan puimakoneita, erilaisia valumetallituotteita ja kodinkoneita. Erilaiset
valurautaiset padat, kattilat, kamiinat ja liedet sekä uudempaa tuotantoa edustaneet jääkaapit
ovat suomalaiskodeissa tunnettuja. Rosenlew-yhtymän tarina monialan perheyrityksenä
päättyi 1987, jolloin Rauma - Repola Oy hankki sen omistukseensa. Nykyisin yritys on
pilkottu pieniin osiin, joissa on suurelta osin ulkomaalainen omistus.
Rosenlew museosta jatkoimme matkaa Keski-Porin kirkkoon. Kirkossa oli juuri ennen
saapumistamme ollut kahdet häät, joten vielä paikalla ollut seurakunnan pappi oli
toivottamassa meitä tervetulleeksi. Myös kirkon suntio oli järjestelemässä kirkon sisätiloja
ja vastasi auliisti retkeläisten kysymyksiin. Kirkko on tyyliltään uusgoottilainen ja se oli
valmistunut neljän vuoden rakennustöiden jälkeen 1863. Mahtava kaupunkiseurakunnan
tiilinen "vanhan ajan kirkko", jota saattoi vain suuresti ihailla. Erityisen puhuttelevia olivat
vuonna 1925 valmistuneet lasimaalaukset. Kirkon oli piirtänyt Carl Johan von Heideken ja
sen erikoisuus on valurautainen torninhuippu, jonka oli suunnitellut Georg Chiewitz. Monet
kävivät vielä katsomassa kirkon sivulla ollutta Aimo Tukiaisen 1952 suunnittelemaa
sankarihautausmaan muistomerkkiä. Siinä on 25 metriä pitkällä graniittijalustalla kuusi
veistosta. Sankarihautausmaa on viimeinen leposija 534:lle Talvi- ja Jatkosodassa
kaatuneelle.
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Juhana Herttua, Porin perustaja

Kai opastamassa kiertoajelulla

Kirkolta linja-auto vei meidät kaupungintalon luo, jossa pysähdyimme kaupungin perustajan
Juhana Herttuan patsaan luona (Pori on perustettu 1558). Tästä osa retkeläisistä jatkoi linjaautolla retkemme lähtöpisteeseen Scandic-hotellille ja osa matkasi kävellen oppaana toimineen
Kain esitellessä paikkoja ja kertoessa kaupungin vaiheista. Kai kertoi, että kaupunki oli
palanut yhdeksän kertaa ja joka kerta noussut tyhjästä entistä ehommaksi. Heti lähdettyämme
kävelemään näimme patsaan vieressä komean rakennuksen, joka oli kaupungin raatihuone.
Vieressä oli toinen rakennus, joka näytti siltä kuin se olisi tuotu siihen suoraan Venetsiasta.
Voisi kuvitella, että tyyliltään uusrenessanssia edustavan talon seinän viereen olisi
kiinnitettynä kanavassa liikkuva gondoli. Tämän August Krookin 1800-luvun loppupuolella
suunnitteleman talon suunnittelun lähtökohdat olikin haettu Venetsiasta ja Firentzestä.
Aikaisemmin kolmen perheen yksityiskotina toiminut "Junnelieksen palatsi" on nykyisin Porin
kaupungintalo. Viimeiset yksityishenkilöt, jotka talossa asuivat olivat Rosenlewin ja von
Frenckelin sukua. Matkalla ohitimme myös Porin kirjaston, joka ei tyylillisesti ollut
samanvertainen kuin muu kaupunkiympäristö ja Kai kertoikin, että sen mahdollisesta
uusimisesta käydään nykyisin keskustelua.
Kävelymatkamme päättyi Scandic-hotellin pihalle, jonne linja-autolla saapuneet olivat jo
ehtineet lähteä kotimatkalle. Oli hyvästien aika. Kiitoksia Ritvalle, Kirstille ja Kaille hienosti
sujuneesta kesäretkestä. Järjestely, ohjelma ja puitteet tapaamiseen olivat erinomaiset.
Kari Janhunen
Kouvola
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SENTRAALIN ANNIN KAUNIS ELÄMÄ
Sentraalin Anni, Anna-Liisa Parkkila, myöh. Janhunen syntyi 11-lapsiseen Maria ja Kalle
Parkkilan perheeseen v. 1907. Lempinimi Sentraalin Anni juontui siitä, että kotitalossa oli kotipitäjän, Paavolan, käsivälitteinen puhelinkeskus. Näppäränä ja oppivaisena Anni joutui jo
varhain puhelunvälittäjän sijaistehtäviin.
Kun keskuksessa läppärele pärisi, paljastui samalla numero, josta soitetaan ja keskuksen hoitaja
vastasi, että ”keskus” ja yhdisti puhelun pistokkeella pyydettyyn numeroon. Sisällissodan aikana
keskus oli vuoroin valkoisten ja vuoroin punaisten kiväärimiesten hallinnoima. Ei kovin turvallisen
tuntuinen työympäristö.
Anni kävi kansakoulua osin ns. kiertokouluna. Hän pärjäsi opinnoissa hyvin, sillä Annilla oli hyvät
hoksottimet ja hyvä laskupää. Suuren perheen lapsena hän oli hyvin sosiaalinen, auttavainen ja
ystävällinen kaikkia ihmisiä kohtaan. Kun kotona samasta puurokupista syötiin puulusikalla,
vanhemmat lapset pitivät huolen, että kaikki saivat osuutensa; Annilla oli periaate myöhemminkin
elämässä, että ruokaa ensin muille ja sitten vasta itselle. Näin Anni toimi koko elämänsä.
Perhettä kohtasi suuri suru, kun isä, Kalle Parkkila kuoli 1914 vain 26-vuotiaana. Häntä kutsuttiin
pienen kokonsa takia pikku-Kalleksi. Maria Parkkila solmi uuden avioliiton Otto Alatalon kanssa.
Maria Parkkila kuoli 1934 vain 51-vuotiaana. Perheen surua lisäsi myös se, että vanhin tytär Kerttu
Parkkila siirtyi 1930-luvun alussa poliittisen painostuksen takia salaa Neuvostoliittoon. Hän katosi
siellä Stalinin puhdistuksissa 1930-luvun loppupuolella. Hänen kohtalostaan ei ole tarkempia tietoja.
Annin vanhempi sisko Mirja Parkkila lähti ensimmäisenä etelään, Porvoon pikkukaupunkiin 1920luvun puolivälissä ja Anni seurasi perässä pari vuotta myöhemmin. Mirja meni naimisiin Kalle
Janhusen kanssa. Anni alkoi seurustella Kallen nuoremman veljen Uunon kanssa. Anni ja Uuno
menivät naimisiin 1931. Heille syntyi poika Kalevi Kullervo (1931-2014), Reino 1933 ja Maija-Liisa
1938. Kaikki kolme syntyivät keisarinleikkauksella, mikä oli siihen aikaan maksimi tällä tavalla.
Annin elämässä perhe oli tärkein ja lähisukulaiset. Anni oli rakastava perheenäiti. Hän huolehti lähes
kaikesta. Raha-asioissa hän oli tarkka, ei kuitenkaan nuuka. Anni oli työteliäs, osaava ja huolellinen.
Hän valmisti perheelleen hyvää ruokaa niukoistakin aineksista. Hän oli perinyt ruoanlaittotaidot
äidiltään, joka tunnettiin Paavolassa taitavana pitokokkina.
Janhusen perheen viimeinen yhteinen asuinpaikka oli Espoon Kuitinmäessä, Metsäpirtti-nimisessä
omakotitalossa. Isä Uuno kuoli v. 1976 vain 68-vuotiaana. Pikku Anni nukkui pois Vihdissä 1996.
Kirjoitin Annin kuolinilmoitukseen muutamat säkeet, jotka kertovat Annin kauniista elämästä:

”Valoisa olemuksesi säteili ympärillesi
ja iloisuutesi helisi kuin hopeatiuku.
Rakkautesi oli kuin ehtymätön vuoripuro,
ihmisen mittasi ainutkertaiset.”
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Anna-Liisa Janhunen, sentraalin Anni v. 1935 ja pojat Kalevi Kullervo (1931-2014)
ja Reino (s. 1933). Äiti piti huolen siitä, että lapset olivat aina hyvin puettuja ja
siistejä.
Kuva: Kalle Janhunen

Reino Janhunen (86), toukokuussa 2019
Helsinki, Vuosaari
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ANTERO JANHONEN HANKASALMELTA
Olen Antero Janhonen, 82 vuotta. Olen syntyjäni niemisjärveläinen ja asuin pitkään
Jyväskylän seudulla. Nykyisin asun Tampereella. Kirjoitin julkaisuumme kymmenen vuotta
sitten (41/2009) ja kirjoitan nyt hieman lisää. Olen viittomakielinen kuuro. Ikäisteni kuurojen
elämä on poikennut monella tapaa kuulevien henkilöiden elämänkulusta. Me viittomakieliset
olemme paitsi sukumme ja perheidemme, myös toisen maailman, kuurojenyhteisön, jäseniä.
Varhaislapsuuden kokemuksia
Synnyin vanhempieni Eino (1912–1988) ja Ida (1912–1990) Janhosen esikoisena vuonna 1936.
Kuurouduin yksivuotiaana todennäköisesti aivokuumeen seurauksena. Olin lähisuvun ja
perheemme ainoa kuuro.
Koska en kuulon puuttuessa voinut omaksua suomen kieltä, eivätkä vanhempani osanneet viittoa,
olin ensimmäiset elinvuoteni käytännössä kieletön. Minun ja perheeni kommunikointi oli pitkään
suppeaa ja arjen tapahtumiin sidottua. Keskustelun apuna käytettiin ilmeitä, eleitä ja osoittelua. Kun
olin hieman vanhempi, isäni otti minut mukaan erilaisiin kodin ja pihapiirin askareisiin, miesten
juttuihin. Opin toimimaan isän näyttämän mallin mukaan.
Muistoja koulutaipaleelta
Ikäluokkani kuurot opiskelivat valtion kuurojenkoulussa. Näitä asuntolakouluja oli maassamme
muutama. Koulutaipaleeni alkoi Mikkelissä 15.11.1944 koulun tilojen vapauduttua sotilaskäytöstä.
Vanhemmillani ei ollut keinoa selittää kouluasiaa minulle, minkä vuoksi koululle jääminen tuli
minulle täytenä yllätyksenä. Aluksi minulla oli sopeutumisvaikeuksia. Vähitellen ymmärsin, että
jäisin sinne pysyvästi ja aloin kotiutua. Pääsin kotiin kolmeksi kuukaudeksi kesäisin, kahdeksi
viikoksi jouluna ja viikoksi pääsiäisenä.
Kävin oralistista koulua, jonka tärkein tavoite oli opettaa meidät kuurot puhumaan. Opinkin
päivittäisen harjoittelun seurauksena melko pian joitakin lyhyitä sanoja. Kotona Lievestuoreella
hämmästys oli suuri, kun ensimmäistä kertaa nimesin ympäristön kohteita puhuen. Koulussa
opiskeltiin lisäksi kirjoittamista, lukemista, kaunokirjoitusta, matematiikkaa ja puutöitä. Lisäksi
harrastettiin liikuntaa. Asuimme ensimmäiset vuodet asuntolassa ja myöhemmin meidät isommat
oppilaat siirrettiin perhemajoitukseen.
Koulussa näin ensimmäisen kerran muita kuuroja ja viittomakieltä. Puhemetodia käyttävässä
koulussa ei opetettu viittoen, eikä itsekään saanut viittoa. Viittomisesta rangaistiin monin tavoin,
sillä sen uskottiin haittaavan puheen kehitystä. Me oppilaat kuitenkin viitoimme salaa asuntolassa
ja vapaa-ajalla. Omaksuin viittomakielen kuuroista perheistä tulevilta ikätovereilta ja vanhemmilta
oppilailta. Olin Mikkelissä ikävuodet 8–15, ripillepääsyyn saakka.
Mikkelin jälkeen siirryin kolmeksi vuodeksi Turun kuuromykkäin ammattikouluun, josta
valmistuin rakennusmaalariksi. Toimin maalarina eläkeikään saakka, viimeksi Jyväskylän
kaupungilla. Koulujen jälkeen olen osallistunut kuurojen yhdistystoimintaan Jyväskylässä ja
Tampereella. Pidän yhteisöä henkisenä kotinani ja olen identiteetiltäni viittomakielinen.
Kommunikointi yhteisössämme on vaivatonta ja sujuvaa. Viittomakieli on tärkein ja vahvin kieleni,
vaikka ymmärrän melko hyvin myös kirjoitettua suomea.
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Sukumme viittomakielisistä
Olen harrastanut sukututkimusta 1970-luvun alkupuolelta lähtien ja löytänyt eri sukuhaaroista
muitakin viittomakielisiä. Meillä oli pienimuotoinen tapaaminen Jyväskylän Kuurojen
Yhdistyksellä; muistaakseni vuonna 2004. Ohessa kuva tapaamisesta.

Kuva: vasemmalta Terttu Suutari (ent. Oksanen), Paavo Kangas (Toivakan sukuhaarasta),
Toivo Korhonen (Puttosen sukuhaarasta), pöydän päässä minä, Antero, sitten Paavo Jussila
(sukua sekä valtiopäivämies Erik Erikinpoika Oksasen että Läsän kautta), oikeassa
alakulmassa Anja-Riitta Liimatainen. Hilkka Toom (Hirvosen sukuhaarasta) puuttuu kuvasta.
Mikäli teillä on tietoa, kuvia tai muistoja eri sukuhaarojen viittomakielisistä tai lapsuuden
perheestäni, ottaisin niitä mielelläni vastaan. Sähköpostiosoitteeni on:
antero.janhonen@kolumbus.fi.
Lähteet
Antero Janhosen sukututkimusmateriaalit ja perhealbumi
Ahlstrand, Jarmo (2001): Janhusten ja Janhosten sukukirja. Havusalmen kirjapaino.
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry
Hallituksen edellinen kokous
Käsiteltiin Porin kesätapaamisen kuulumiset.
Käsiteltiin rahastonhoitajan raportti ja seuraavan
sukulehden sisältö. Kotisivujen uudistus on saatu
päätökseen. Keskusteltiin
sukututkimustilanteesta.
Jäsenmaksu
Tämän lehden välissä on vuoden 2019
jäsenmaksun pankkisiirtolomake niille, jotka ovat
unohtaneet jäsenmaksun keväällä. 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.

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, jäsen
Eteläpuisto 20, 28100 PORI
Puhelin: 050-3787800
Sposti: ritkavir(at)gmail.com

Hallitus

Sukuseuran kotisivut
Osoitteemme on:
www.janhunen-janhonen.com

Facebook-osoite

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

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