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JÄSENKYSELY
Taustatietoja
Hallituksen kokouksessa käsiteltiin lehden rakennetta ja sen jakelutapaa jatkossa. Eniten kannatusta sai idea, että kevään lehti olisi pääasiallinen lehti ja se myös painettaisiin
mustavalkoisena paperille. Lehden laajuus pysyisi ennallaan, eli tyypillisesti 12sivuisena. Syksyn lehti olisi ehkä vähän pienempi ja se julkaistaisiin vain sähköisesti
kotisivuilla. Molemmat lehdet ovat värillisinä kotisivuilla. Syksyn lehdessä kerrottaisiin sukukokousten tai kesätapaamisten kuulumiset. Lehden voi toki myös tulostaa kotisivuilta, jolloin sen saa värillisenä, jos on käytössä väritulostin.
Lehden ulkoasuun voisi harkita pieniä muutoksia. Yleisesti lehden toimitusprosessi on
melko työvaltainen tällä hetkellä. Samoin paperiversion tekeminen ja erityisesti sen
postituskulut vievät huomattavan paljon sukuseuran jäsenmaksutuloista.
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Tarkastelu useiden muiden sukuseurojen kotisivuille osoitti, että mikään seura ei julkaisisi paperilla jaettavaa jäsenlehteä. Sen sijaan puolella tarkastelluista sukuseuroista oli
nettisivuilla vuosikokous- tai kesätapaamisjuttuja sekä jäsentiedotteita. Yhdellä
sukuseuralla oli jäsenlehdet jäsenten omilla sivuilla salasanan takana ja vain yksi
sukuseura lähetti paperista sukukirjettä 1-2 kertaa vuodessa jäsenille.
Toivomme runsasta ideointia toiminnan kehittämisestä mielellään sähköpostilla
Ristolle, risto.a.janhonen@gmail.com.

Kysymyksiä
3-5

6

7

Haluatteko välttämättä paperisen jäsenlehden kaksi kertaa vuodessa (silloinkin jos siitä
täytyisi maksaa esimerkiksi 5 € lisää)?
Kysymyksiä kesätapaamisista:



mikä ajankohta on sopiva?



missä tapaamisia toivotaan järjestettävän?



millaista ohjelmaa odotetaan?



kesäteatteriesitys osana kesätapaamisen ohjelmaa?



onko tiedossa kesätapaamiselle seutu tai asia, joka liittyy Janhusiin/Janhosiin ja
joka kannattaisi esitellä muulle suvulle?

Muita kommentteja mistä tahansa sukuseuraan liittyvästä asiasta?

Hallitus
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Talvi oli varsin outo Suomessa. Lapissa oli
ennätysmäärä lunta ja Espoossa talven
lumiennätys syntyi 3 sentin lumisateella
huhtikuussa. Etelärannikolla satoi huhtikuussa
yhtä paljon lunta kuin edeltävän puolen vuoden
aikana. Koronavirus on ollut tiedotusvälineiden
kestouutinen jo neljännesvuoden. Koronavirus
muutti muutamassa viikossa hyvin ikävällä
tavalla elämän aivan uudenlaiseen asentoon.
Sukuseuramme toimintakaan ei välttynyt
viruksen vaikutuksilta kokonaan.
Tulevaa kesätapaamista helmi-maaliskuun vaihteessa järjestellessä koronauutiset muuttuivat
koko ajan huolestuttavammiksi. Maaliskuun puolessa välissä tulivat voimaan
kokoontumisrajoitukset. Tämän jälkeen tulevan tilanteen ennustaminen oli niin epävarmaa,
että hallitus päätti olla järjestämättä kesätapaamista. Ilmeisesti tämä on ensimmäinen kerta,
kun kesätapaaminen on pitänyt jättää väliin. Kesätapaamisen osanottajien turvallisuudesta ei
olisi voinut olla varma. Myöskään ei olisi ollut varmaa, että osanottajia olisi saapunut
kesätapaamiseen riittävää määrää.
Hallituksen kevätkokouskin jouduttiin pitämään
etäkokouksena.
Koronapandemian seurauksena ihmisten on täytynyt olla kotona normaalia enemmän. Nyt on
hyvä mahdollisuus muutenkin vähän seisahtaa ja pohtia uusia ajatuksia. Teimme hallituksen
kokouksessa päätöksen kysyä jäsentemme mielipiteitä muutamasta keskeisestä asiasta.
Seuraava sukukokous on määrä pitää ensi vuonna. Sitäkin taustaa vasten mielipidetiedustelu
on nyt paikallaan. Hallitus toivoo kyselyyn runsasta osanottoa ja monia uusia raikkaita
mielipiteitä. Ajatuksianne voimme käyttää sukuseuran toiminnan kehittämiseen jatkossa.
Lehden koko on tällä kertaa kahdeksan sivua. Kesätapaamisen poisjääminen vähensi
valitettavasti sisältöä parilla-kolmella sivulla. Lähettäkää jatkossakin kirjoituksia sukuun
liittyvistä asioista julkaistavaksi. Kotisivuilta puuttuneet neljä jäsenlehteä on nyt lisätty
värillisinä kotisivuille. Kotisivuilta löytyvät nyt kaikki sukuseuran julkaisemat jäsenlehdet.
Ahlstrandin sukukirjaa (18 €) ja sukuseuran 20-vuotishistoriikkia (8 €) on saatavana
rahastonhoitajalta.
Hallitus on tehnyt päätöksen sukututkimuksen jatkamisesta. Sukututkija Ari Kolehmainen
perkaa kaikki loput vielä puuttuvat sukuhaarat, jotka esiintyvät Ahlstrandin
sukututkimuksessa. Tutkimus ulottuu kirkonkirjojen alkuun asti noin vuoteen 1750 ja
samalla Ari korjaa mahdollisesti esiin tulevia Ahlstrandin tutkimuksen epätarkkuuksia.
Tuleva tutkimus sisältää pelkkien sukutaulujen lisäksi myös sanallista lisätietoa tutkituista
henkilöistä.
Olkaa yhteydessä toinen toisiinne,
läheisiinne ja pysytään terveinä!

Risto Janhonen Kirkkonummi
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ANTERO JANHOSEN LÄHISUVUSTA
Olen Antero, Janhosten sukuhaarasta. Kerron teille tällä kertaa lähisuvustani,
perheestäni ja elämästämme Lievestuoreella. Kirjoitus pohjautuu kahteen valokuvaan
ja lapsuusmuistoihini. Juttu on jatkoa edellisen lehden kirjoitukselle.

Vanhassa, 1930-luvulla otetussa ryhmäkuvassa vasemmalla on isäni Eino Janhonen (1912–
1988). Hän toimi puuseppänä Haarlan Selluloosatehtaassa. Tehdas ja sen saha olivat Laukaan
alueen suurimmat työnantajat tuohon aikaan. Isä oli hyvin sosiaalinen ja häntä on
luonnehdittu sisarussarjansa vilkkaimmaksi. Sotilasarvoltaan hän oli alikersantti. Isäni osasi
jonkin verran venäjää. Hän oppi sitä todennäköisesti vartioidessaan sotavankeja sodan
loppuvaiheissa.
Isäni vieressä on hänen veljensä Väinö Ilmari (1917–1940). Niemisjärvellä äitinsä kanssa
elänyt setäni kaatui sodassa 7.3.1940 vain 22-vuotiaana. Hän ei ehtinyt perustaa perhettä.
Minulla ei ole hänestä juurikaan muistikuvia. Väinön vieressä oikealla on äitini veli Antti
Lampinen, joka asui Kangasniemen Honkalan kylässä syntymäkodissaan. Äidilläni oli useita
muitakin sisaruksia, mutta he eivät ole kuvassa mukana. Kuvan oikeassa laidassa on isäni
toinen veli, Heikki Matinpoika (s.1910 ja kuoli 1990-luvulla). Hän eli koko elämänsä
Lievestuoreella ja oli ammatiltaan metallimies. Muistikuvieni mukaan myös hän työskenteli
Haarlan tehtaalla, metallipuolella, samanaikaisesti isäni kanssa.

Kuvassa ylhäällä vas. Anteron isä Eino ja
alarivissä vas. Anteron äiti Ida. Muutkin
henkilöt ilmenevät tekstistä.
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Äitini Ida, os. Lampinen (1912–1990) on kuvan vasemmassa laidassa, viistosti isäni
alapuolella. Hän ei muistikuvieni mukaan ollut työelämässä vaan hoiti meitä lapsia kotona.
Hän oli luonteeltaan rauhallinen ja hiljainen. Äitini vieressä, kuvan keskellä, on isäni sisar
Helmi (1914–1938). Hänen elämänsä päättyi melko varhain. Kuolinsyy on jäänyt minulle
epäselväksi. Isällä oli myös vanhempi sisko, Martta Ihalainen (1904–1955), joka ei ole tässä
kuvassa. Hän oli minun kummitätini. Oikeanpuoleisin nainen on Heikki Matinpoika Janhosen
vaimo Alma Lyydia, os. Montonen (1920–1991). Hän oli syntyisin Hohon kylästä tai talosta.
Vaikka tapasin häntä myös aikuisiällä, hän jäi minulle melko vieraaksi kuuroudestani johtuvien
kommunikointivaikeuksien vuoksi.

Perhekuvassa vas. Mauno-veli, äiti, Antero, pikkusisko Kaija, veli Tapani ja isä.

1950-luvun puolivälin jälkeen otetussa toisessa kuvassa on koko lapsuuden perheeni eli
vasemmalla veljeni Mauno (s.1941), sitten äitini Ida, sekä hänen vieressään minä Antero
(s.1936) pikkusiskoni Kaija (s.1950) sylissä. Olin kuvaa otettaessa jo valmistunut
ammattikoulusta ja työelämässä. Pukupaita, kravatti ja suorat housut kuuluivat tuohon aikaan
nuorten miesten pukukoodiin. Minun ja sisareni vieressä on veljeni Tapani (s.1948) ja kuvassa
oikealla isäni Eino. Meistä sisaruksista Mauno asuu nykyisin Lievestuoreella, Tapani
Toivakassa, Kaija Espoossa ja minä Tampereella.
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Lapsuusmuistojani
Olin talvisodan syttyessä vasta kolmevuotias, enkä muista tuosta ajanjaksosta selkeästi
mitään. Isä oli ennen sotia saanut työpaikan Haarlan tehtaalta ja rakensi meille talon tehtaan
lähellä olevalle asuinalueelle. Siellä asui paljon perheitä, joiden isät olivat tehtaalla töissä.
Meidän kantasuomalaisten lisäksi siellä asui joitakin evakkoperheitä, joilla oli karjalaisia ja
venäjänkielisiä sukunimiä. Jatkosodan aikaan olin 5–8-vuotias. Muistan, kuinka
hakeuduimme äidin ja pikkuveljeni kanssa pommisuojaan naapurin perunakellariin. Tehtaan
pilli antoi ennakkovaroituksen tulossa olevasta ilmahyökkäyksestä. Itse en kuullut pillin
ääntä, koska olin jo kuuroutunut, mutta muiden toiminnasta voin päätellä, mitä tulisi
tapahtumaan.
Sota-aikana ruokaa oli joskus vaikea saada. Elintarvikkeita säännösteltiin kupongeilla.
Veljeni Mauno oli jatkosodan alkuvaiheessa vauva, ja äidillä oli vaikeuksia hankkia meille
ruokaa isän poissa ollessa. Äitini tiesi, että läheisellä työväentalolla jaetaan armeijan ruokaannoksia. Hän antoi minulle tyhjän astian, ja kun sain siihen ruokaa, palasin kotiin ja
saimme kaikki syödäksemme. En muista, hainko ruokaa vain kerran vai useammin. Autoin
häntä myös hakemalla maitoa kotimme lähellä sijainneesta Keskimaan Osuuskaupasta. Äiti
oli sopinut asiasta etukäteen myyjän kanssa. Myyjä tunsi minut ja antoi astiaani maitoa.
Voita piti hakea polkupyörällä pidemmän matkan takaa maalaistalosta. Kävin siellä vasta
hieman vanhempana.
Melko pian sodan päätyttyä minut lähetettiin Mikkeliin kuurojenkouluun, jossa opiskelin
myöhäissyksystä 1944 kevääseen 1952. Noina vuosina kävin kotona Lievestuoreella vain
loma-aikoina. Koska minulla ja sisaruksillani oli melko suuret ikäerot, sain vanhimpana
lapsena olla sekä äidin että rauhan aikaan myös isän apuna erilaisissa askareissa. Isompana
osallistuin jonkin verran myös sisarusteni hoitoon. Muistan, kuinka lomillani tuuditin uusia
sisaruksiani kehdossa äidin tehdessä kotiaskareita.
Koulussa muutamalla oppilaalla oli omat luistimet ja 12-vuotiaana minunkin teki kovasti
mieli sellaisia. Kerroin tästä isälle, joka kysyi tehtaan työnjohtajalta minulle töitä.
Joululomalla pääsin kahdeksi viikoksi tehtaalle kuorimaan haapapuuta. Sain luistimet
hankittua ja olin siitä hyvin ylpeä. Loman jälkeen oli mukava palata kouluun uusien
luistimien kanssa.
Lähteet:
Kuvat: Antero Janhosen perhealbumi.
Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Keski-Suomessa. Keski-Suomen
Liitto. Osoitteessa https://www.keskisuomi.fi/filebank/1338kulttuuriymparistot_mv07www.pdf.
S-Keskimaa. Lehdistötiedotteen liite 28.5.2015. Osoitteessa https://mb.cision.com/
Main/11322/9782021/385210.pdf.
Ottaisin mielelläni vastaan lisätietoa ja muisteluja kuvien ihmisistä. Erityisesti minua
kiinnostavat vanhemman kuvan henkilöiden rinnassa olevat valkoiset laput. Ovatko ne vain
koristeita vai onko niillä jonkin muu tarkoitus? Minuun voi olla yhteydessä sähköpostitse:
antero.janhonen@kolumbus.fi.
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OHJEET FACEBOOK KÄYTTÖÖN
Facebook on yhteisöpalvelu, joka on tarkoitettu yhteydenpitoon ystävien kanssa. Voit
olla heihin yhteydessä yksityisesti joko Facebookin viestipalvelun kautta tai chattaamalla
(”vuoroviestittelemällä”) heille silloin, kun he ovat samaan aikaan Facebookissa.
Facebookissa voit kertoa kuulumisia, osallistua tai perustaa ryhmiä, jakaa
mielenkiintoisia linkkejä, videoita ja valokuvia ystävillesi. Facebookia voit käyttää
älypuhelimessa tai tabletissa, kun ensin lataat laitteeseen Facebook-sovelluksen ja
kirjaudut siihen.
Facebookiin liittyminen on helppoa. Tarvitset sähköpostiosoitteen. Heti etusivulla voit
rekisteröityä palveluun. Rekisteröidyttyäsi saat profiilin, joka koostuu omista tiedoistasi.
Rekisteröityminen on helppoa: Siirry internet-selaimella osoitteeseen www.facebook.com.
Mikäli sivu avautuu englanniksi, voit muuttaa kielen valitsemalla sivun vasemmasta
alalaidasta Suomi.
Kirjoita etusivun tyhjiin kenttiin tiedot itsestäsi: etunimesi, sukunimesi, puhelinnumerosi ja
sähköpostiosoitteesi. Voit myös lisätä sulkuihin aiemman sukunimesi, jotta vanhatkin ystävät
löytävät sinut. Sähköpostiosoite sinulla täytyy olla jo valmiina (esimerkiksi @gmail,
@outlook).
Palveluun muodostetaan myös salasana (uusi salasana). Salasanan tulee olla vähintään 6
merkkiä pitkä, siinä voi olla kirjaimia ja numeroita. Älä hukkaa salasanaasi.
Sähköpostiosoitteen ja salasanan avulla pääset jatkossa kirjautumaan sisään Facebookprofiiliisi.
Täytettyäsi muut henkilötiedot ja painettuasi Rekisteröidy nappia, pääset aloittamaan profiilin
luomisen lisäämällä kuvan ja perustiedot itsestäsi. Voit muokata profiiliasi ja asetuksiasi
myöhemmin käytön aikana. Facebook-profiiliin kannattaa laittaa sellainen kuva, josta sinut
tunnistaa. Tämä helpottaa ystäviäsi löytämään sinut. Profiiliin ei tarvitse laittaa mitään muita
tietoja kuin ne, mitkä haluat. Palveluun ei kannata laittaa kuin sellaista tekstiä tai valokuvia,
joiden leviäminen muidenkin kuin aivan läheisimpien ihmisten tietoon ei haittaa. Palvelun
yksityisyysasetuksien avulla säätelet, mitä tietoja sinusta näkyy kenellekin. Kannattaa
määritellä lähes kaikki tiedot sellaisiksi, että vain ystävät näkevät ne.
Mistä saan ystäviä Facebookiin?
Voit etsiä ystäviäsi Haku-toiminnolla, sähköpostin, puhelinnumeron tai nimen perusteella.
Ystävä lisätään lähettämällä hänelle pyyntö tulla ystäväksi. Vastapuoli voi sitten hyväksyä tai
hylätä pyyntösi. Kun ystävä vahvistaa pyynnön, alkavat hänen tietonsa näkyä sinun
uutisvirrassasi eli Facebookin päänäkymässä. Jos annat Facebookille pääsyn osoitekirjaasi,
Facebook ehdottaa sinulle kavereita, joiden yhteystiedot täsmäävät osoitekirjasi kanssa. Sinun
ei tarvitse hyväksyä kaikkia ystäväpyyntöjä. Ei pidä myöskään loukkaantua, jos joku ei halua
hyväksyä sinua ystäväksesi.
Voit myös ”tykätä” ja seurata muitakin kuin ihmisiä. Esimerkiksi Janhusten ja Janhosten
sukuseuran kuulumisia voit seurata ja kommentoida osoitteessa www.facebook.com/
janhuset.janhoset.
Tiina Kivelä, Jyväskylä

Jäsenlehti 62

Sivu 7

JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry
Hallituksen edellinen kokous
Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus ja
käsiteltiin vuoden 2019 tilinpäätös. Päätettiin olla
järjestämättä kesätapaamista. Käsiteltiin
seuraavan sukulehden sisältö ja lehden rakennetta
jatkossa. Päätettiin tilata sukututkimuksen jatkoosa.

Jäsenmaksu
Tämän lehden välissä on vuoden 2020
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, jäsen
Eteläpuisto 20, 28100 PORI
Puhelin: 050-3787800
Sposti: ritkavir(at)gmail.com
¤ Tiina Kivelä, jäsen
Hiekkaharjuntie 1 A, 40660 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 0400-736 842
Sposti: tintti.kivela(at)gmail.com

Sukuseuran kotisivut
Julkaisija: Janhusten ja Janhosten sukuseura ry
Osoitteemme on:
www.janhunen-janhonen.com

Facebook-osoite
Osoitteemme on:
www.facebook.com/janhuset.janhoset

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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