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JÄSENKYSELY
Taustatietoja
Kevään lehden ilmestyttyä tähän kyselyyn saatiin jo muutamia hyviä
vastauksia. Uudistamme kyselyn ja toivomme vielä lisää vastauksia.
Hallituksen kokouksessa on käsitelty 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 12-sivuisena. 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 helposti myös tulostaa kotisivuilta.

Sisältö:

Lehden ulkoasuun voisi harkita pieniä muutoksia. 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.
Toivomme runsasta ideointia toiminnan kehittämisestä mielellään
sähköpostilla Ristolle, risto.a.janhonen@gmail.com.
Kysymyksiä
Riittääkö yksi paperinen jäsenlehti vuodessa ja muu tieto kotisivuilla?
Onko lukijakunnassa lehden tekoon perehtyneitä henkilöitä?
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
Poikkeuksellinen kesä on vaihtumassa syksyksi
ilmojen viiletessä. Kesätapaamista ei voitu
järjestää koronan vuoksi. Samoin hallituksen
syyskokous jouduttiin pitämään etäkokouksena.
Syyskokouksessa tuli esille, että sukuseuraan on
liittynyt viisi uutta jäsentä tähän mennessä
vuotta. Kesän kynnyksellä allekirjoitimme
sopimuksen sukututkijan kanssa kaikkien J & J
-suvun
sukuhaarojen
tutkimisesta
kirkonkirjojen aikaan asti, mikä tarkoittaa noin
vuotta 1750 riippuen hieman kustakin
seurakunnasta.
Koronapandemian tilanne näytti jo kesällä selvästi paremmalta, mutta syksyn viileydestä tauti
sai lisävoimaa, kuten jo keväällä asiantuntijat pelkäsivät tapahtuvan. Poikkeuksellisesta
vuodesta huolimatta sukuseuraan liittyneet uudet jäsenet ovat iloinen asia ja muutamia
sukukirjoja on ostettu. Voisiko olla niin, että koronan aiheuttama kotonaolo on luonut aikaa
sukuasioista kiinnostumiselle ja niiden tutkimiselle?

Teimme hallituksen kokouksessa päätöksen vielä uudistaa jäsenkysely. Saimme jo muutamia
vastauksia kesän aikana. Hallitus toivoo vielä kyselyyn lisää vastauksia ja monia uusia
raikkaita mielipiteitä. Ajatuksianne voimme käyttää sukuseuran toiminnan kehittämiseen
jatkossa.
Lehden koko on tälläkin kertaa kahdeksan sivua. Kesätapaamisen poisjääminen vähensi
valitettavasti sisältöä kolmella-neljällä sivulla. Mielellään otamme vastaan jatkossakin
kirjoituksia sukuun liittyvistä asioista julkaistaviksi. Ei kirjoituksen tarvitse olla mikään
maailman harvinaisuus! Aivan normaalit asiat suvun parista ja sukumme henkilöistä
kiinnostavat lukijoita. Kaikki lehdelle tarjotut, sukua koskevat, jutut ovat saaneet palstatilaa.
Lehden toimituskunta antaa apua käytännön asioiden kanssa ja auttaa tarvittaessa mahdollisissa
kirjoitukseen liittyvissä pulmissa.
Kevään lehdessä kerroin, että hallitus on tehnyt kevään kokouksessa päätöksen
sukututkimuksen jatkamisesta. Kevätkokouksen jälkeen sopimus viimeisteltiin ja
allekirjoitettiin sukututkija Ari Kolehmaisen kanssa kesän kynnyksellä 2020. Tutkimuksen
tavoiteaikataulu on noin kolme vuotta sopimuksen tekemisestä.
Toivotan hyvää myöhäissyksyä ja rauhaisaa joulunaikaa lukijoillemme. Pysytään terveinä!

Risto Janhonen
Kirkkonummi
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MUISTOJA 105-VUOTIAASTA HELVISTÄ
Helvin elämä ei ollut helppo, sillä hänellä oli monia vastoinkäymisiä elämässään.
Vastoinkäymisistä huolimatta Helvi säilytti valoisan elämänasenteen, joka kantoi
häntä läpi pitkän elämän. Helvi päätyi lapsettomalle Ranisen pariskunnalle
kasvatuslapseksi, kun äiti ei huolehtinut ja isä lähti Amerikkaan. Työelämänsä 30
vuotta Helvi toimi Osuusliike Savonseudun lähettäjänä. Hän otti vastaan leipomon
tilauksia ja hoiti laskutusta. Helvin ensimmäinen aviomies kuoli tapaturmaisesti ja
toinenkin menehtyi yllättäen; sattumoisin molemmilla aviomiehillä oli sama
sukunimi. Jo kaksikymppisenä Helvi oli saanut tietää, ettei voi saada lapsia.

Helvi Häkkinen o.s. Janhunen nukkui pois 12.11.2019 juuri täytettyään 105 vuotta. Helvi oli
syntynyt 8.10.1914 Mikkelissä. Helvin siunaustilaisuus 29.11. pidettiin Harjun kappelissa.
Mikkelissä Kenkäveron suuri jouluinen sali täyttyi surevista sukulaisista ja ystävistä
muistelemaan Helviä sekä puhein että ajatuksin.
Syntymäpäiväänsä Helvi ei enää saanut viettää omassa kodissaan, mutta hänen sänkynsä
ääreen Hirvensalmen Aininkotiin kokoontui tuttuun tapaan juhlijoita. Syntymäpäivänvietto
oli hänelle jokavuotinen kohokohta. Niitä hän suunnitteli ja valmisteli juurta jaksain pitkin
vuotta. Satavuotisjuhliin saapui jopa 70 juhlijaa hänen kotiinsa, kaupunkia ja seurakuntaa
unohtamatta. Erinomaisen organisointikykynsä Helvi kertoi periytyneen hänen työelämässään
aikanaan saamasta kokemuksesta.

Kuvassa Helvi 83-vuotiaana vuonna 1997.
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Kuvassa vas. Irja Suhonen s. 1936 o.s. Janhunen, Helvi ja oik. Maija-Liisa
Schoultz o.s. Marttinen s. 1938. Irja ja Maija-Liisa vierailulla Mikkelissä
kesällä 2000.

Kuvassa vas. Helvi 90 vuotta, 8.10.2004 Mikkelissä ja jutun kirjoittaja Maija-Liisa.
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Helvi pärjäsi kotonaan pitkälti yksin. Hoitajat kävivät tarkistuskäynneillä, sukulaiset
tarjosivat siivousapua ja ystävät hoitivat kauppareissut. Rollaattori auttoi liikkumisessa.
Ruuan hän halusi valmistaa itse. Hän oli onnellinen siitä, että muisti pelasi, sekä kuulo
että näkö olivat säilyneet. Viimeisen puolen vuoden hän valitettavasti joutui viettämän
useammassakin hoitolaitoksessa johtuen lähinnä siitä, että vähänkin voimistuttuaan hän
jaksoi uskoa pärjäävänsä yksin kotona.
Helvi oli Veikko-isäni serkku. Tutustuin häneen melko myöhäisessä vaiheessa, kun 20
vuotta sitten innostuin sukututkimuksesta. Helvi ja isäni eivät tietääkseni olleet tavanneet
toisiaan. Tähän vaikutti varmaankin se, että Helvi asui kasvatusvanhempiensa luona
siihen aikaan, kun isäni asui väliaikaisesti Mikkelissä. Mutta Helvi tiesi isäni
olemassaolosta. Se selvisi heti ensimmäisen puhelinkeskustelumme aikana.
Helvi ehti kertoa minulle Janhusen suvun vaiheista. Kävimme yhdessä Haukivuoren
sukukokouksessa ja hankimme sukukirjat. Sain osallistua Pieksämäellä vastikään
tutustumani pikkuserkun häihin ja vietimme monta iloista hetkeä Helvin kotona
Olkkolankadulla. Kerran sain Helvin Turkuun kesäiselle retkelle mukanaan joukko
Janhusia. Oli serkkuja ja pikkuserkkuja puolisoineen, lapsineen ja lapsenlapsineen. Että
sai tutustua Veikon vaimoon myös ihan kahden kesken rauhassa, tuntui olevan
täyttymysten täyttymys. Juttua piisasi molemmilta ja yhteydenpitoa jatkettiin puhelimitse
sekä postikortein. Sitä kohtaamista Helvi ei lakannut muistelemasta.

Kuvassa vasemmalla Gurli Marttinen, s. 1913 ja Helvi Turussa 18.6.2005. Helvi on
Gurlin miehen, Veikko Viljam Marttisen, serkku.
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Kuvassa vas. Arvo Janhunen, Maija-Liisa Marttinen, Helvi, Timo Janhunen ja Irja
Suhonen Helvin 100-vuotisjuhlilla Helvin kotona Olkkolankadulla Mikkelissä.

Edellisen kuvan Irja ja Arvo (1938 – 2016) ovat sisaruksia ja Helvin serkkuja. Timo
(1945 – 2018) on Helvin Unto-veljen poika ja Maija-Liisa on Veikko Marttisen tytär ja
he ovat pikkuserkkuja keskenään.
Olen kiitollinen, että saan kuulua Helvin kanssa samaan sukuun. Olla samaa verta, kuten
Helvillä oli tapana sanoa. Helvin pitkä elämänkaari sisälsi paljon muistorikkaita
tapahtumia, joskin myös ikäviä aikoja varsinkin lapsuusvuosilta. Virkeä, sosiaalinen
mielenlaatu auttoi Helviä elämässä eteenpäin.
Helvin kautta sain tutustua isäni synnyinseutuun Mikkeliin, tutustua yhteisiin
sukulaisiimme ja hänen lähipiiriinsä, josta sain itselleni uusia hyviä ystäviä, joiden
kanssa jatkaa yhteydenpitoa.
Helvi nukkui pois elämäänsä tyytyväisenä.

Kiittäen

”Maisu” Maija-Liisa Schoultz
Turku
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JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA ry
Hallituksen edellinen kokous

Hallituksen jäsenten yhteystiedot

Käsiteltiin rahastonhoitajan raportti. Käsiteltiin
seuraavan jäsenlehden sisältö ja pyydetään vielä
uudestaan lisää mielipiteitä paperisen lehden
julkaisemisesta jatkossa.

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

Jäsenmaksu

¤ Soile Janhunen, varapuheenjohtaja
Tervapurontie 2, 75500 NURMES
Puhelin: 050-412 1195
Sposti: soile.janhunen(at)gmail.com

Tämän lehden välissä on vuoden 2020
jäsenmaksun pankkisiirtolomake niille, jotka
eivät ole vielä maksaneet. 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

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

¤ Leena Janhonen, sihteeri
Lampelantie 9, 41490 NIEMISJÄRVI
Puhelin: 050-324 6113
Sposti: leenajii81(at)gmail.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
Julkaisija: Janhusten ja Janhosten sukuseura ry

Facebook osoitteemme on:
www.facebook.com/janhuset.janhoset

Toimituskunta: Risto Janhonen (päätoimittaja),
Kari Janhunen ja Ritva Janhunen
Lehdelle tarkoitettu materiaali lähetetään
päätoimittajan osoitteeseen.
Painopaikka: H’meen Kirjapaino Oy

Taitto: Nana Abruquah
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