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Nenosten sukuseuran jäsenlehti

TERVETULOA
IMATRALLE
Hyvät Nenosten XI sukukokouksen ja juhlakokouksen
osanottajat, Imatran kaupungin puolesta haluan toivottaa
teidät lämpimästi tervetulleiksi Imatralle, Saimaan ja
Vuoksen kaupunkiin.
Luonnonkaunis Imatran kaupunki tarjoaa vierailijalle
elämyksiä ja vehreitä maisemia. Suomen vanhin matkailukohde, Imatrankoski on jo yli vuosisadan vetänyt
matkailijoita puoleensa. Kosken partaalla Valtionhotelli
vehreine puistoineen tuo väistämättä kävijälle lähes
keisarillisen olotilan. Toisaalta moderni Imatran kylpylä
Saimaan rannan näkymineen ja loistavine ulkoilumaastoineen antaa niin lapsiperheille kuin vanhemmallekin vierailijalle uusia elämyksiä ja virkistäytymismahdollisuuksia.
Ukonniemen kylpylä- ja virkistysalue sekä aivan
vieressä sijaitseva Holiday Club Saimaan kylpylä- ja
loma-alue ovat yhdessä kansainvälisestikin merkittävä
matkailukeskittymä.
Kaupunkimme on myös vireä kaupan ja teollisuuden
keskus. Metsä- ja paperiteollisuus sekä metalliteollisuus

ovat kaupunkimme hyvinvoinnin perusta. Vilkkaasti
liikennöity Imatran rajanylityspaikka antaa oman vireän
leimansa paikkakunnalle sekä vahvistaa kaupunkimme
kauppapalvelujen kehittymistä. Viime vuonna Imatran
rajanylityspaikan rajapalveluja käytti kaikkiaan lähes kaksi
miljoonaa rajanylittäjää.
Lapsille ja nuorille kaupunkimme tarjoaa turvallisen ja
virikkeellisen asuinympäristön. Monipuoliset koulupalvelut sekä loistavat harrastemahdollisuudet niin kulttuurin
kuin liikunnankin parissa
antavat hyvän perustan
jatko-opiskelulle ja vaativille harrastuksille.
Arvoisat vieraamme,
uskon Teidän viihtyvän
Imatralla ja toivotan Teidät lämpimästi tervetulleiksi toistekin iloisten
ihmisten karjalaiskaupunkiimme!

Pertti Lintunen
kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja Pertti
Lintunen toivoo sukukokoukseen osallistuvien
viihtyvän Imatralla.

Ajo-ohje ja
välimatkoista
Imatralle on helppo tulla junalla tai autolla. Valtatie 6:lta
sekä pohjoisen että etelän suunnasta selkeästi merkityt
liittymät kylpylälle oheisen karttaohjeen mukaan.
Välimatkoja:
Lappeenranta-Imatra
Helsinki-Imatra		
Lahti-Imatra		
Kuopio-Imatra		
Jyväskylä-Imatra		

Julkaisija: NENOSTEN SUKUSEURA R.Y.
Vastaava toimittaja: Esko Nenonen
Sivunvalmistus: LiperLaser Oy, Liperi
Painopaikka: Etelä-Savon kirjapaino, Mikkeli
Painos: 1 800 kpl

37 km
256 km
183 km
240 km
139 km

KANSIKUVASSA:
Imatrankoski on Imatran tunnetuin nähtävyys, jota
on käyty ihailemassa jo vuosisatojen ajan. Kuva:
Imatran kaupunki.

1. Puheenjohtajan palsta

Hyvät sukulaiset!		
Pari vuosikymmentä sitten Ruokolahdella Jaakkiman
kristillisellä opistolla heinäkuisena viikonloppuna oli
paljon Nenosia. Perustetun sukuseuran puheenjohtajaksi
valittiin Ville Nenonen, Kuopiosta.
Tulevan heinäkuun 14-15.7.2012 viikonloppuna
Imatran kylpylään odotetaan runsain joukoin sukulaisia
juhlimaan sukuseuramme 20-vuotistaivalta. Tutkittuja
juuria on yli 27000 sukulaisen verran. Parin viime vuoden
aikana on www.nenoset.net kotisivujen kautta tullut uusia
sukulaisia ja myös sukututkimuksesta kiinnostuneita
ihmisiä seuramme piiriin.
Mahtavan tutkimustyön tehneet Ulla ja Ville Nenonen
Kuopiosta eivät ole paikalla, mutta seuraavat juhlaa kotoaan Kuopiosta käsin nykytekniikan avulla.
Odotan kovasti uusia Nenos-sukulaisuudesta kiinnostuneita saapumaan juhlaan ja liittymään mukaan seuran
toimintaan. Sukuseura on kasvanut parissa vuosikymmenessä yli 800 jäsenen yhteisöksi kokoontuen joka toinen
vuosi pitämään isommat juhlat. Välivuotena on ollut
paikallisia sukuhaarakohtaisia ynnä serkkutapaamisia.
Sukututkimuksen veteraanit Ulla ja Ville Nenonen
antavat tilaa nuoremmille tutkijoille, joita kaivataan
jatkamaan tutkimustyötä yhteiseksi hyväksi.
Seuran talous on vakaalla pohjalla mm. tykistönkenraali
V.P. Nenosesta kertovan kirjan julkaisemisen ansiosta.
Heikki Mäkynen teki hienon työn yhdessä kenraalin
lähisukulaisten kanssa. Hallitustyöskentelyyn halutaan
uusia asiasta kiinnostuneita jäseniä. Juhlakokouksessa
on mainio mahdollisuus tulla valituksi hallitukseen.
Nenos-suku on tähän mennessä kokoontunut eri

puolilla Suomea samoin kun sukulaisetkin ovat levinneet melko tasaisesti maan joka kolkkaan. Sama
voinee jatkua tästä eteenpäin, ehkä laajentuen kaakon
suuntaan. Tutkittu on, että sukulaisiamme asuu Pietarin
kaupungin ympäristössä nykypäivänäkin. Hyvät suhteet
itäiseen naapuriimme antavat mahdollisuuden tutustua
juurillemme tulevaisuudessa myös siellä.
Sukukokouksen juhlaohjelma ja retket ympäristöön
ovat mieliin painuva kokemus. Kokouspaikalla on tarkoitus esitellä eri tiloissa sukuhaarojemme luetteloita
ja kuvia menneiltä sukujuhlilta.
Varaa aikaa lomastasi ja tule Imatralle!

Esko O Nenonen
puheenjohtaja

Kokouskutsu
Nenosten sukuseura ry:n vuosikokous pidetään sääntöjen 8 §:n mukaan lauantaina
14.7.2012 klo 12.00 Imatralla.
Kokouspaikka: Imatran kylpylä, Purjekuja 2, 55420 IMATRA.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat:
– esitetään toimintakertomukset vuosilta 2010 ja 2011
– esitetään tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot vuosilta 2010 ja 2011
– päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
– vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu seuraavalle
toimikaudelle
– valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen muut viisi (5)
jäsentä
– valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi
– käsitellään muut esille tulevat asiat
		
		

Sukuseuran hallitus
Esko O. Nenonen, puheenjohtaja

2. Sukuseura toimii

20-vuotisjuhlakokous
kutsuu sukua Imatralle
Viimeistään nyt on aika kaivaa kalenteri esiin ja kirjata
päivämäärä 13.-15.7.2012. Tuolloin Nenosten sukuun
kuuluvat ja siihen liittyneet tapaavat toisensa Imatralla,
Imatran Kylpylässä järjestettävässä Nenosten sukuseuran
20-vuotisjuhlakokouksessa.
- Sukulehden välissä tullut ilmoittautumislomake on
hyvä täyttää heti ja pistää postiin välittömästi, neuvoo
Imatralla kokousjärjestelyistä päävastuun perheineen
kantava Martti Nenonen.
- Ilmoittautumisaika on lyhyt, mutta varmasti kiinnostuneet ovat jo osallistumispäätöksensä tehneet aikaa
sitten. Paikka ja ajankohtahan ovat olleet tiedossa siitä
lähtien, kun suvun puukello lähti kaksi vuotta sitten
Ilmajoen sukukokouksesta Imatralle.

Oheisohjelmassa
kuohuu historia
Etelä-Karjalassa sijaitseva Imatran kaupunki tunnetaan
Imatrankoskesta sekä sen ääreen nousseesta Suomen

Vuonna 1958 käyttöön vihitty Kolmen Ristin Kirkko on
Imatran nähtävyyksiä. Kirkon suunnitteli arkkitehti
Alvar Aalto. Kuva: Imatran kaupunki.

Imatran Valtionhotelli on Imatrankosken partaalla
sijaitseva, vuonna 1903 valmistunut jugendlinna, joka
toimii hotellina. Kuva: Imatran kaupunki.

suurimmasta vesivoimalaitoksesta.
Kaupungin tunnettuja nähtävyyksiä ovat myös Valtionhotelli, vuonna 1903 valmistunut arkkitehti Usko
Nyströmin suunnittelema jugendlinna, sekä arkkitehti
Alvar Aallon piirtämä, syksyllä 1958 käyttöönsä vihitty
Kolmen Ristin kirkko.
- Koski, vesivoimala ja jugendlinna ovat kaupungin
keskustassa. Kokouspaikkamme Imatran Kylpylä sijaitsee muutaman kilometrin päässä Saimaan rannalla,
mutta lauantainen, virallisen vuosikokouksen jälkeen
järjestettävä kiertoajelu tarjoaa hyvän tilaisuuden Imatralle leimallisten kohteiden näkemiseen, Martti Nenonen
sanoo ja uskoo, että kiertoajeluun myös kuuluva käynti
vuonna 1989 avattuun Rajamuseoon on mielenkiintoinen
kokemus.
- Rajamuseo esittelee Rajavartiolaitoksen ja Suomen
rajojen historiaa. Se kertoo rajamiesten työstä ja elämästä
aina vuodesta 1919 lähtien.
Imatrankoskesta Martti Nenonen mainitsee, että kosken
patoamisen jälkeen vuodesta 1929 lähtien vesimassa
on kohissut vapaana ja valloillaan vain järjestetyissä
näytöksissä.
- Tänä kesänä ajalla 25.6.-26.8. koski kuohuu joka
päivä klo 18 – 18.15, joten Nenossuku pääsee kyllä
veden mahdin näkemään. Musiikkitehosteena tiettävästi
tuolloin soi Nightwish.
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”Ilon pisaroita”
itäsuomalaisittain
- Imatran Kylpylällä on suuri ilo olla Nenosten sukukokouksen pitopaikkana. Vaikka tärkeintä on tietenkin
tavata suvun jäseniä, uskon, että Saimaan rannoilla ja
idän eksotiikalla on ihan erityinen osuutensa päivienne
onnistumisessa, sanoo Imatran Kylpylän myyntipäällikkö
Rauni Ainaslahti.
- Itäsuomalaiseen iloiseen asenteeseen ja meininkiin
viittaamme kylpylän sloganilla Ilon pisaroita, joita haluamme tarjota kaikille vieraillemme. Toivon, että sukukokous
Imatralla säilyy pitkään muistoissanne.
Imatran kylpylä on perustettu vuonna 1985. Alueesta
on muodostunut Itä-Suomen monipuolisin vapaa-ajan
keskus, jonka majoituskapasiteetti on tällä hetkellä yli
800 vuodepaikkaa. Viimeisimmät laajennukset neljä
vuotta sitten toivat uusia hotellihuoneita, luhtisviittejä ja
keilahallin. Allasosastoja on uusittu hiljakkoin.
- Imatran kylpylä sijaitsee Saimaan rannalla. Naapuriin
nousseen Holiday Club Saimaan ja Saimaa Gardens –
alueen kanssa yhdessä muodostamme koko Euroopan
mittapuussa mahtavan matkailukeskittymän monenlaisine palveluineen, Rauni Ainaslahti sanoo.
Ukonniemen alueella on mittavat laajennushankkeet.
Imatran kaupungin satsaukset alueen kehittämiseen
korostavat alueen roolia Imatran vapaa-ajankeskuksena.

kaipaaville. Kaikissa Promenadihotellin huoneissa on
lisävuodealkovi ja parveke, Imatran Kylpylän myyntipäällikkö kertoo.
Useimmista Promenadihotellin huoneista on järvinäköala, osasta on näköala ulkoaltaille tai terassipihalle.
Huonehintoihin sisältyy Rauni Ainaslahden mukaan
runsas buffet-aamiainen, Kylpylä –taikametsän käyttö
sekä aamusauna ja –uinti.
Voiko ottaa lemmikkieläimen mukaan sukukokoukseen
ja hotelliin? Lemmikit ovat tervetulleita, mutta lemmikkihuoneita on rajoitettu määrä, joten asiasta on hyvä
muistuttaa jo huonetta varatessaan. Yhteen huoneeseen
voi majoittaa korkeintaan kaksi lemmikkiä. Veloitus on 1-2
lemmikiltä 26 euroa, myyntipäällikkö Ainaslahti sanoo.
Mikäli sukukokoukseen tuleva haluaa majoittua Imatran
Kylpylässä, majoitus on varattava itse. Alennuksen saa
mainitsemalla osallistumisestaan sukukokoukseen. Jos
tarvitsee ajo-ohjeita, ilmoittautuessa voi pyytää kartan
sähköpostitse lähetettäväksi.

Majoitusvaraukset
Promenadihotellista
- Sukukokoustanne varten olemme varanneet majoituksen viihtyisiin Promenadihotellin huoneisiin, joissa
osassa on parivuode ja osassa on sängyt vierekkäin.
Huoneet soveltuvat erinomaisesti perheille ja lisätilaa

Imatrankoski kuohuu vapaana 25.6.-26.8.2012 joka
päivä klo 18. Kuva: Imatran kaupunki.

NENOSTEN SUKUKOKOUS
Imatran Kylpylä 13.-15.7.2012
Perjantai 13.7.2012

Sunnuntai 15.7.2012

Hallituksen kokous
Perjantaina saapuville vapaata ohjelmaa, esim. Imatran
Kylpylän huonehintaan kuuluvat palvelut:saunomista,
uintia ym.

8.00
9.00
10.00

Lauantai 14.7.2012
8.30
9.00
11.45
12.00
13.30
15.00
19.00

Ilmoittautuminen
Tulokahvit
Lipunnosto
Vuosikokous
Lounas
Kiertoajelu tutustumiskohteina Rajamuseo,
Kolmen Ristin Kirkko, Voimalaitos,
koskinäytös klo 18
Ilta Saimaan rannalla

12.00
13.00

15.00

Aamusauna, uinti
Aamiainen
Päivän avaus
Sukuhaarojen kokoontumiset
Seppeleenlasku
Lounas
Sukuseuran 20-vuotisjuhla;
Mieskvartetti, Imatran kaupungin tervehdys,
Minun Namibiani Ulla Nenonen; musiikkia,
tanssiesityksiä, juhlapuhe valtioneuvos Riitta
Uosukainen; Puukellon luovutus; Karjalaisten
laulu
Lipunlasku
Lähtöitkut
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Nenosten sukuseura ry.

TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2010
Yleistä

Nenosten sukuseura perustettiin 5.7.1992. Yhdistyksen toimikausi on kaksi vuotta eli vuosikokousten välinen
aika. Vuoden 2010 vuosikokous pidettiin Ilmajoella
ja seuraava eli yhdestoista eli 20-vuotisjuhlakokous
pidetään Imatralla vuonna 2012. Sääntöjen mukaan
tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään ja tarkastetaan
kalenterivuosittain.

Sukuseuran hallitus

Sukuseuran hallitus valittiin vuosikokouksessa
17.7.2010. Puheenjohtajana toimi Esko O. Nenonen
Siilinjärveltä ja varapuheenjohtajana Pertti Nenonen
Espoosta. Muut hallituksen jäsenet olivat Elsa Luukkonen Espoosta, Heikki Mäkynen Helsingistä, Martti
Nenonen Imatralta, Pekka Rasku Ilmajoelta ja Seija
Raatikainen Espoosta.

Toimihenkilöt

Rahastonhoitajana toimi Vuokko Nenonen Pattijoelta.
Sihteerinä ja jäsenrekisterin hoitajana toimi Seija Raatikainen Espoosta.
Varsinaisina tilintarkastajina toimivat Tarmo Nenonen
Liperistä ja Helena Markkanen Nurmijärveltä. Heidän
varajäseninään olivat Lulu Nenonen ja Juhani Nenonen,
molemmat Helsingistä.
Sukututkimuksen koordinoijana jatkoi Ulla Nenonen
Kuopiosta.

KOKOUKSET
Vuosikokous

Sukuseuran vuosikokous pidettiin 17-18.7.2010 Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Maa- ja Metsätalousyksikön
tiloissa (SeAMK) Ilmajoella.
Nimiä kertyi vuosikokouksen osallistujalistaan 71.
Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Juhani Nenonen
Helsingistä ja sihteeriksi Seija Raatikainen Espoosta.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat. Toimintakertomukset vuosilta 2008 ja 2009 olivat
luettavissa kevään 2010 Nenossuku-lehdessä.
Luettiin tilinpäätökset vuosilta 2008 ja 2009 ja tilintarkastajien lausunnot molemmilta vuosilta. Vuosikokous
vahvisti tilinpäätökset 2008 ja 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Vuosikokous vahvisti toimintasuunnitelman vuosiksi
2010 ja 2011. Tulo- ja menoarvio vuosiksi 2010 ja 2011
vahvistettiin. Jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään 15
e€/jäsen/vuosi ja ainaisjäsenmaksu 150 e .
Seuraava sukukokous päätettiin pitää Imatralla 1415.7.2012. Järjestelyvastuu annettiin imatralaisille
Maija-Liisa ja Martti Nenoselle.
Vuosikokous hyväksyi muutoksen sukuseuran

sääntöjen 3. § pykälään, jossa todetaan: Sukuseuran
jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt
henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva
tai avioliiton kautta on siihen liittynyt tai joka on muuten
sukuseuratoiminnasta kiinnostunut.

Hallituksen kokoukset vuonna 2010

Sukuseuran hallitus kokoontui vuonna 2010 neljä
kertaa. Hallituksen kokoukset olivat seuraavasti:
20.3.2010 Tampereella
17.7.2010 Ilmajoella ennen vuosikokousta
17.7.2010 vuosikokouksen jälkeen pidettiin Ilmajoella
uuden hallituksen järjestäytymiskokous
Neljäs kokous pidettiin 2.10.2010 Tampereella.
Hallituksen kokouksissa käsiteltiin hallitukselle
kuuluvia asioita mm. sukukokouksiin liittyviä asioita,
Nenossuku-lehden toimittamista ja sukuseuran kotisivujen uudistamista koskevia asioita. Käsiteltiin VPN-kirjan
myyntiä ja sukuseuran taloutta koskevia asioita sekä
sukuseuratuotteiden myyntiä.

Sukututkimus

Nenostutkimuskeskukseen kootaan kaikkien sukuhaarojen tiedot ja henkilöhistoriaa.
Atk-tiedostossa oli 27.5.2011 yhteensä 27 343 Nenossukuun kuuluvaa henkilöä
POHJOIS-KARJALA (2)
Ilomantsi(145) 113, Joensuu-Kitee-Tohmajärvi (110)
3 851, Pälkjärvi (192) 714
yhteensä 4 678 henkilöä
POHJOIS-SAVO (3)
Suonenjoki, Rautalampi, Karttula, Leppävirta (150)
yhteensä 6 491 henkilöä
KESKI-SAVO (4)
Pieksämäki, Haukivuori, Kangasniemi (140)
yhteensä 2 501 henkilöä
ETELÄ-KARJALA (5)
Ruokolahti (100) 2 769, Kuolemajärvi (190) 458, Parikkala (170) 1 478
yhteensä 4 705 henkilöä
RUOVESI (6) (180,181,182)
yhteensä 5 916 henkilöä
LUOVUTETTU KARJALA (7)
Kurkijoki (195) 1 509, Kivennapa (191) 309, Muolaa
(198) 1 066, Viipuri (197) 168
yhteensä 3 052 henkilöä

Tiedotus

Sukujulkaisu Nenossuku-lehti ilmestyi kaksi kertaa
vuonna 2010 ja sen koko oli suurempi kuin aiemmin.
Lehti on kasvanut mukavasti vuosien mittaan. Alussa
oli 8 sivua ja kannet, sitten joitakin vuosia 14 sivua
ja kannet ja nyt lehdessämme on värikuvia ja sivuja
yhteensä 20 plus kannet. Toimittaja Annukka Ilvosen
haavena on tehdä lehdestä mahdollisimman monipuo-
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linen lukupaketti jäsenille.
Lehti lähetetään sukuseuran jäsenille. Keväällä ennen
sukukokousta ilmestyvä lehti lähetetään kuitenkin kaikille,
joiden osoitetiedot sukuseuralla on.
Sukuseuran kotisivujen ylläpidosta vastasi sihteeri ja
Imatralta kotoisin oleva Nenos-sukuun kuuluva Kalevi
Kontiokorpi.

Talous

Sukuseuran talous perustuu pääosin jäsenmaksuihin.
Jäsenmaksulaskutuksessa ja maksujen seurannassa
rahastonhoitaja käyttää PASSELI- laskutusohjelmaa.

					
Nenosten sukuseura ry.

TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2011
Yleistä

Nenosten sukuseura perustettiin 5.7.1992. Yhdistyksen toimikausi on kaksi vuotta eli vuosikokousten välinen
aika. Sääntöjen mukaan tilikausi on kalenterivuosi. Tilit
päätetään ja tarkastetaan kalenterivuosittain.

Sukuseuran hallitus

Sukuseuran hallitus valittiin vuosikokouksessa
17.7.2010. Puheenjohtajana toimi Esko O. Nenonen
Siilinjärveltä ja varapuheenjohtajana Pertti Nenonen
Espoosta. Muut hallituksen jäsenet olivat Elsa Luukkonen Espoosta, Heikki Mäkynen Helsingistä, Martti
Nenonen Imatralta, Pekka Rasku Ilmajoelta ja Seija
Raatikainen Espoosta.

Toimihenkilöt

Sukuseuran taloutta hoiti 1.1.2011 lähtien Tarja Hussey
Vantaalta. Sihteerinä ja jäsenrekisterin hoitajana toimi
Seija Raatikainen Espoosta.
Varsinaisina tilintarkastajina toimivat Tarmo Nenonen
Liperistä ja Helena Markkanen Nurmijärveltä. Heidän
varajäseninään olivat Lulu Nenonen ja Juhani Nenonen,
molemmat Helsingistä.
Sukututkimuksen koordinoijana jatkaa Ulla Nenonen
Kuopiosta.

KOKOUKSET
Hallituksen kokoukset vuonna 2011

Sukuseuran hallitus kokoontui vuonna 2011 kaksi
kertaa. Hallituksen kokoukset olivat seuraavasti:
2.4.2011 Helsingissä.
17.9.2011 Jyväskylässä
Hallituksen kokouksissa käsiteltiin hallitukselle kuuluvia
asioita mm. sukukokoukseen liittyviä asioita, Nenossukulehden toimittamista ja sukuseuran kotisivuja koskevia
asioita. Käsiteltiin myös VPN-kirjan myyntiä ja sukuseuran taloutta koskevia asioita sekä sukuseuratuotteiden

Tuloja oli vuonna 2010 yhteensä 16 137,95 e, joista
jäsenmaksuja 12 327,40 e. Jäsenmaksut kerätään sukukokousvuoden syksyllä.
Kuluja oli yhteensä 13 239,96 e . Suurimmat menoerät
olivat lehtikulut 4 950,00€ e. Postikulut olivat 2 345,68 e,
joista suurin osa kertyi lehtien postittamisesta. Matkakulut olivat 1 499,60 e, jotka ovat hallituksen jäsenten
matkakuluja hallituksen kokouksiin.
Vuoden 2010 tilikauden ylijäämä oli 2 897,99 e.
Yhdistyksen tilillä oli rahaa 31.12.2010 8 902,90 e. Inventaario sukuseuratuotteista 31.12.2010 antoi varaston
arvoksi 4 963,84e sisältäen varastossa olevat myytävät
tuotteet ja kirjat.
myyntiä ja hintojen tarkistuksia. Sukuseuran talous salli
sukuseuratuotteiden hintojen alennuksia.

Sukututkimus
NENOSTUTKIMUSKESKUKSEN
SUKUTUTKIMUSTULOKSIA
Sukututkija Ulla Nenonen ilmoitti uusimmat luvut sukuhaaroittain.Atk-tiedostossa oli 13.09.2011 yhteensä
27 355 Nenossukuun kuuluvaa henkilöä.
POHJOIS-KARJALA (2)
Ilomantsi (145) 113, Joensuu-Kitee-Tohmajärvi (110)
3856, Pälkjärvi (192) 714
yhteensä 4 683 henkilöä
POHJOIS-SAVO (3)
Suonenjoki, Rautalampi, Karttula, Leppävirta (150)
yhteensä 6 496 henkilöä
KESKI-SAVO (4)
Pieksämäki, Haukivuori, Kangasniemi (140)
yhteensä 2 501 henkilöä
ETELÄ-KARJALA (5)
Ruokolahti (100) 2 769, Kuolemajärvi (190) 458,
Parikkala (170) 1 480
yhteensä 4 707 henkilöä
RUOVESI (6) (180, 181, 182)
yhteensä 5 916 henkilöä
LUOVUTETTU KARJALA (7)
Kurkijoki (195) 1 509, Kivennapa (191) 309, Muolaa
(198) 1 066, Viipuri (197) 168
yhteensä 3 052 henkilöä

Tiedotus

Sukujulkaisu Nenossuku-lehti ilmestyi yhden kerran
vuonna 2011.
Lehti lähetettiin vain sukuseuran jäsenille. Ennen
sukukokousta toukokuun 2012 lopulla ilmestyvä lehti lähetetään taas kaikille, joiden osoitteet ovat tiedossamme.
Sukuseuran kotisivujen, nenoset.net ylläpidosta vastasi
sihteeri ja Kalervo Kontiokorpi Imatralta. Ulkopuolista
apua sisältöön emme ole paljoakaan saaneet. Sama
koskee Nenossuku-lehteä. Toivoisimme ahkerampaa
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osallistumista sukulaisilta eri puolelta Suomea.

Talous

Sukuseuran talous perustuu pääosin jäsenmaksuihin.
Jäsenmaksulaskutuksessa ja maksujen seurannassa
rahastonhoitaja käyttää PASSELI- laskutusohjelmaa.
Tuloja oli vuonna 2011 yhteensä 7 949,00 e, joista
jäsenmaksuja 1 515,00 e. Jäsenmaksut kerätään sukukokousvuoden syksyllä. Kirjoja myytiin Suomalaiselle
kirjakaupalle ja Tykkimiehet ry:lle. Tuloja kirjojen myynnistä oli yhteensä 6 244,00 e.
Kuluja oli yhteensä 5 705,92 e. Suurimmat menoerät
olivat lehtikulut 2 214,00 e. Postikulut olivat 927,00 e,
joista suurin osa kertyi lehtien postittamisesta. Matkakulut olivat 815,10 e. Vuoden 2011 tilikauden ylijäämä
oli 2 243,08 e. Yhdistyksen tilillä oli 31.12.2011 rahaa

9 801,36 e.
Inventaario sukuseuratuotteista 31.12.2011 antoi
varaston arvoksi 2 934,89 e. Kirjojen osuus varastosta
oli enää 671,00 e. Konttoritarvikkeiden arvo oli yhteensä
501,53 e.

Jäsenasiat

Jäsenrekisterimme kertoo, että sukuseuralla on yhteensä 643 jäsentä, joista 59 ainaisjäsentä ja 139 vapaajäsentä. 80 vuotta täyttäneet jäsenet ovat vapaajäseniä.
Nimiä osoiterekisterissämme on yhteensä 1469.
Olemme poistaneet jäsenyyden niiltä, jotka eivät ole
maksaneet vuoden 2008 jälkeen ja myös niiltä, jotka
eivät maksaneet 2010-11 jäsenmaksua toisenkaan
karhun jälkeen.

Nenosten sukuseura ry.

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2012-2014
Yleistä

Yhdistyksen toimikausi on kaksi vuotta, eli vuosikokousten välinen aika. Tämä suunnitelma käsittää
ajan heinäkuusta 2012 kesään 2014, jolloin pidetään
seuraava vuosikokous. Sääntöjen mukaan tilikausi on
kalenterivuosi. Talousarvio vahvistetaan kahden vuoden jaksolle 2012-2013. Tilit päätetään ja tarkastetaan
kalenterivuosittain.

Hallinto

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi jäsentä.
Vakiintuneen käytännön mukaan hallituksessa olisi oltava vuosikokouksen toteuttaneen paikkakunnan edustajia
ja myös seuraavan vuosikokouksen toteuttavan paikkakunnan edustajia. Alueellinen edustavuus on tärkeää.

Sukututkimus

Sukututkimustoiminta on tärkeä osa sukuseuran
toimintaa. Sukututkimusta koordinoi Nenostutkimuskeskus, johon kootaan kaikkien sukuhaarojen tiedot ja
henkilöhistoriat.
Tätä työtä on tehnyt alusta lähtien ja tekee edelleen
ansiokkaasti sukututkija Ulla Nenonen Kuopiosta.

Tiedotus

Sukuseuran oma julkaisu, Nenossuku-lehti, postitetaan sukuseuran jäsenille. Keväällä ilmestyvä numero
sukukokousvuonna lähetetään kaikille, joiden osoite on

sukuseuran osoiterekisterissä. Sukulaisten toivotaan
lähettävän aineistoa lehteen entistä ahkerammin.
Vuodesta 2009 sukuseuralla on ollut uudet kotisivut.
Yritetään saada sukulaisia lähettämään palautetta ja
omia juttuja tai kuvia sivuille. Tavoite toimintakaudella
2012-14 on kääntää tärkeimmät tiedot ainakin ruotsiksi
ja englanniksi. Tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa
sivuja edelleen.

Tutustuminen

Sääntöjen mukaan Sukuseura pyrkii edistämään
yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
Tavoitteeseen päästään sukujuhlien, sukukokousten
ja pienempien paikallisten sukulaistapaamisten avulla.
Seuraavasta sukukokous pidetään heinäkuussa 2014,
mutta sen paikasta ei ole vielä päätetty.

Talous

Yhdistyksen talous perustuu ratkaisevasti jäsenmaksuihin. Luottamus- ja toimihenkilöiden palkkioton työ
on toinen perusta.
Myytäviä sukuseuratuotteita on suvun tunnuksella
varustettuja isännänviirejä, pöytästandaareja, rintamerkkejä, postimerkkejä ja kirjekuoria.
Talouden ja kirjanpidon seurantaa on kehitetty hienosti.
Sukuseuran talous onkin tällä hetkellä tasapainossa.
Maksavien jäsenten lukumäärää seurataan entistä tarkemmin, mikä auttaa toiminnan suunnittelussa.

Nenosten sukuseuran kotisivu internetissä: nenoset.net
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Imatran sukukokousvalmisteluissa Martti Nenonen, edessä selin, Maisa Nenonen ja Kalevi Kontiokorpi.

Juhla syntyy talkoilla
Ai että sukujuhlia valmisteleva työryhmä? Tässähän
tämä on, imatralainen Martti Nenonen naurahtaa ja
katsoo lasien takaa pieni virne silmäkulmassa vaimoonsa
Maisaan, joka kattaa kahvipöytään karjalaista runsautta:
piirakoita, pullaa ja kakkua.
Olemme aivan Imatran kaupungin keskustassa, pienessä vuonna 1935 valmistuneessa omakotitalossa,
joka pihapuutarhoineen on kuin suojaisa keidas keskellä
lähistölle viime vuosikymmeninä nousseita kerrostaloja.
Taloon muutti heti sen valmistuttua Ruokolahden Kotaniemestä Iivari Nenonen perheineen.
- Mie tulin taloon kaksviikkosena, Martti Nenonen
naurahtaa ja haluaa heti tarkentaa Imatran sukukokousvalmisteluja:
- Totta puhuen: kyllähän sitä ”verkostoa” on aika tavalla
mukana ollut. Talkoilla on tehty. Ei se ihan kahden harteilla
ole ollut. Pojat Petteri ja Mikko, tytär Anu miehensä
Mika Varpoilan kanssa, poikien kavereita ja tuttuja on
tarvittu. Niin, ja veljenpoika Jaakko Nenonen vaimonsa
Ullan kanssa. Ihan oleelliset tukijoukot.
Siis perheen, ja suvun voimin, nämäkin juhlat.

Imatran kokous
kuin paluu juurille
Niille, jotka eivät Ilmajoen sukukokouksesta kaksi vuotta
sitten suvun puukellon sukukokousviestiksi saanutta
Imatran Martti Nenosta vielä tunne, kerrottakoon, ettei
heinäkuisen juhlan vastuunkantajaksi suostunut imatralainen ole mikään ”eilisen-teeren-poika” sukuseuran
asioissa.
- Olinhan mie mukana jo siinä työryhmässä, joka valmisteli sukuseuran perustavaa kokousta Ruokolahdelle, yli
20 vuotta sitten, Martti Nenonen sanoo vaatimattomasti
ja pohtii: -tokko meitä monta siitä ryhmästä elossa enää
onkaan…Kun juhlakokous on nyt Imatralla, onhan se
vähän kuin ”paluuta juurille.”
Heinäkuun 13.-15. päivien tapaamisen järjestelyihin
Martti Nenonen paneutui jo viime syksynä hyvissä ajoin:
kokoustilojen kysely ja sitten varaus, linja-autokuljetusten
järjestelyt, tutustumiskohteiden suunnittelu.
- Onneksi on vuosilta rakentunut muutakin verkostoa
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kuin suvun kautta, ennen eläkkeelle jäämistään reilusti
yli 30 vuoden ajan Imatran uimahalli-urheilutalolla
liikunnanohjaajana pyörinyt Nenonen sanoo.
Kun sitkeästi jaksaa kysellä, käy ilmi, että miehen
urheilullisissa meriiteissä on Imatran lasten ja nuorten
liikuttamisen ohella myös se, että muutama vuosi meni
vauhdikkaasti Suomen poikien lentopallomaajoukkueen
valmentajana.

Sukuseuratyön
puolestapuhuja
Juhlapuhujaksi sukuseuran kesätapaamiseen Martti
ja Maisa Nenonen varmistivat jo varhaisessa vaiheessa
Imatran ehkä tunnetuimman vaikuttajan ja kulttuurin
puolestapuhujan.
- Valtioneuvos Riitta Uosukainen suostui heti, mielellään. Siitäkin huolimatta, että hänellä juuri samana viikonloppuna kuulemma on jotain omia sukuseurajuhliaan.
Mutta lupasi sunnuntaina kiitää paikalle Topinsa kanssa.
Uosukainen arvostaa sukuseurojen työtä.
Riitta Uosukainen on Jääski-seuran 2.varapuheenjohtaja. Moni Nenosten sukuun kuuluva kuuli hänen
hersyvää puhettaan kesän 2010 ”Suvut kohtaavat
Karjalassa”-juhlassa, joka pidettiin Käkisalmessa. Kokkolassa asuva, Pohjanmaan Nenos-sukulaisiin kuuluva
Toini Kataja kirjoitti serkkumatkasta juhlille Nenossuku
2/2010 –lehdessä.
Imatran sukutapaamisessa on tiettävästi mahdollisuus
ostaa dvd-tallenteita edellisistä sukukokouksista. Varmaa

Martti Nenonen oli mukana myös silloin, kun sukuseuran perustamista puuhattiin 20 vuotta sitten.
on ainakin se, että heinäkuun 2010 Ilmajoen tapaamisesta
koottu kahden levykkeen kooste on saatavilla.
- Jos suinkin mahdollista, toivomme sunnuntain
pääjuhlaan pukeuduttavan kansallispukuihin, Imatran
järjestäjien viestiä välittää Maisa Nenonen, joka toivoo
eri puolilta Suomea tulevien sukulaisten tapaamisesta
iloista ja värikästä juhlaa.

Ympäri käydään
yhteen tullaan

Valtioneuvos Riitta Uosukainen on lupautunut puhujaksi sunnuntain pääjuhlaan.

Maisa ja Martti Nenosen pienessä talossa Imatran
Koulukadulla istuu kahvikumppanina myös imatralainen
Kalevi Kontiokorpi, jonka äiti, marraskuussa 85 vuotta
täyttävä Aili Kontiokorpi on Simpeleen, nykyisen Rautjärven eli siis Parikkalan sukuhaaran Nenosia.
Myös Kalevi Kontiokorpi on talkoillut Imatran sukukokousvalmisteluissa. Ne, jotka ovat tutkineet suvun
internet-sivustoa (nenoset.net), ovat voineet tutustua
Imatraan jo sekä kuvien että tekstien kautta. Kontiokorpi
toimittaa sähköisiä sivuja yhdessä serkkunsa, Nenosten
sukuseuran sihteerin Seija Raatikaisen kanssa.
- Seija innosti sukuseuratoimintaan. Isäni Kontiokorpi
-sukua, joka oli vuoden 1944 nimensuomennokseen
saakka Kondratjeff, olin jo tutkinut jonkin verran aiemmin. Nyt kiinnostavat molemmat suvut yhtä paljon, niin
isän kuin äidinkin.
Martti Nenonen ja Kalevi Kontiokorpi tunsivat toisensa
ennen sukukokousyhteyksiä ”näköetäisyydeltä, työpaikalla ehkä tavattu.” Kun on kotva Koulukadun pienen talon
kahvipöydässä istuttu ja syntyjä-syviä porattu, käy ilmi,
että kyllähän Kalevi Kontiokorpi myös Maisa Nenosen
on tavannut: Maisa oli vuonna 1976 kätilönä Imatran
aluesairaalassa, kun Kontiokorpien kuopus, tytär, syntyi!
ANNUKKA ILVONEN
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Ulla Nenosen ja presidentti Tarja Halosen tapaaminen oli sydämellinen Suomen presidentin vieraillessa Namibiassa alkutalvesta 2011.

Puoli vuosisataa Namibialle
”Tervetuloa Namibiaan, presidentti Tarja Nenonen”
tervehtivät paikalliset Oshigambon koulun edustajat
Suomen presidenttiä Tarja Halosta hänen pistäydyttyään valtiovierailullaan helmikuussa 2011 suomalaisten
perustamassa koulussa koillisessa Namibiassa.
Paikalla olleet kertoivat presidenttiä hieman hymyilyttäneen, mutta nimisekaannus sai pian selityksen, kun
presidentti hieman myöhemmin tapasi Onandjokwen
sairaalassa suomalaisen Ulla Nenosen.
Puoli vuosisataa Namibiassa lähetystyössä ollut
lehtori Ulla Nenonen (s. 1933) on maassa lähes käsite.
Kollegat ovat todenneet:”Ulla Nenonen on rakastettu
kuku, jonka lähes jokainen Ambomaalla tuntee. Täällä
hän on oikea julkkis.”
Kuku –arvonimi annetaan isoäitien lisäksi vain kaikkein
arvostetuimmille henkilöille.

Kulttuurishokkeja
vain kotimaan lomilla
Namibiaan, silloiselle Ambomaalle, nuori teologian
opiskelija Ulla Nenonen lähti Kuusankosken seurakunnan
nimikkolähettinä vuonna 1961.
Kulttuurishokkia alkeellisiin oloihin sopeutuminen ei
aiheuttanut, vaikka ensimmäiset kuukaudet asuntona

oli savitiilestä rakennettu olkikattoinen varastohuone.
Majan katto täyttyi illalla hämähäkeistä, joita Nenonen
naurahtaa tuolloin inhonneensa yli kaiken.
- Olin lukenut niin paljon lähettien kirjoittamia kirjoja
ja kertomuksia, että yllätys olot eivät olleet. Öljylampun
valossa katselin hämähäkkejä. Lopulta vain käänsin
selkäni ja nukuin. Hämähäkkeihinkin tottui.
Alkuvuodet nuoren nimikkolähetin elämässä Ambomaalla sujuivat rauhallisesti.
Kun sitten Etelä-Afrikan hallinnoiman maan itsenäistymispyrkimykset johtivat sissisotiin, Nenonen joutui
ratkaisemaan, onko hänen elämänsä kallisarvoisempi
kuin jonkun muun. Levottomuuksista ja rauhattomuudesta huolimatta hän päätti jatkaa työtään. Namibia
itsenäistyi vuonna 1990.
Kulttuurishokkeja Ulla Nenonen naurahtaa kokeneensa
vuosikymmenten mittaan vain aika ajoin – kotimaassa
lomaillessaan.
- Ei tervehditä, ei hymyillä, ei kysellä kuulumisia. Ja
kaikki on niin steriilin puhdasta.

Kirkko merkittävä
kielen kehittäjänä
Ambomaalla Nenonen työskenteli aluksi kirjapainossa,
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mutta teki varsinaisen elämäntyönsä opettajana – ensin
opettajaseminaarissa, myöhemmin keskikoulussa.
Nenosen aloittaessa kirkon opetus oli paikallisille ainoa
mahdollisuus koulunkäyntiin. Maan syrjäisillä pohjoisilla
alueilla ei kouluja ollut.
Lähetystyön tekijälle opettajan ammatti oli Nenosen
mielestä ihanteellinen.
- Lähetystyöhän on ihmisen kohtaamista. Sitä on myös
opettajana toimiminen.
Ulla Nenonen jäi virallisesti eläkkeelle jo vuonna 1993.
Kun Namibiassa kuitenkin tarvittiin apua Raamatun
käännöstyössä, hän halusi jäädä maahan ja jatkoi vapaaehtoistyöntekijänä seuraavat seitsemäntoista vuotta.
Suomen Windhoekin suurlähetystön nettisivuilla
helmikuussa 2012 Ulla Nenosen elämäntyö noteerattiin
korkealle:”Kirkon kautta Suomi on tukenut alkuperäiskielten kehittämistä ja säilymistä sekä lukutaidon
opettamista.
Opuwon evankelis-luterilaisen kirkon raamatunkäännös-projektissa toimi pitkään mm. suomalainen Ulla
Nenonen, joka palasi vuonna 2011 takaisin Suomeen
lähes 50 vuotta kestäneen työuran päätettyään.”

Uusia suita
sukuun
Kiteellä syntyi 4.9.2011 Ville Oskari Nenonen, joka

Yhdyssihteeri majoitti
arvovaltaisia vieraita
Suomi-Namibia-Seuran puheenjohtaja, Suomen
Lähetysseuran vaikuttamistoiminnan koordinaattorina
Namibiassa vuodet 1973-1990 ollut Seppo Kalliokoski
arvioi kirkon ja lähetystyöntekijöiden roolia vuoden 2010
Ekumeenisen vastuuviikon aikana näin:” Mikä roolimme?
Rinnalla kulkeminen ja tiedon, tai usein hartaan toiveen ja
rukouksen välittäminen Namibian puolesta, usein salaa
ja mitä ihmeellisimmin keinoin. Meillä oli erinomaiset
suhteet Martti Ahtisaareen. Silloinen yhdyssihteerimme
Ulla Nenonen välitti tietoja ja majoitti ja syötti kaikkia
YK:n pääsihteeristä lähtien.”
Ulla Nenonen kertoo elämästään Namibiassa ja siellä
tekemästään liki puoli vuosisataa kestäneestä työstään
Nenosten sukuseuran 20-vuotisjuhlatapaamisessa
Imatralla heinäkuun puolivälissä. Sukukokouksiin hän
on aiemmin pystynyt osallistumaan vain kerran:
- Muistaakseni se oli Kiteellä, olisiko ollut 1994?
ANNUKKA ILVONEN
jatkaa Nuttumäen Nenosten sukua. Vanhemmat ovat
Tero Nenonen ja Leena Mikkonen. Teron vanhemmat
ovat Teuvo ja Maire Nenonen. Onnittelut jo ennakkoon
syksyllä juhlittaville 1-vuotissynttäreille! Ville Oskarin
isosisko Emma Hilja Sofia täytti 22.4. pyöreät viisi
vuotta. Myöhästyneet onnittelut!

Nenossuvun juuret
Nenoset kuuluvat itäsuomalaisiin sukuihin, joita löytyy
Suomen ensimmäisistä maakirjoista vuodelta 1541
entisen Suur-Jääsken kihlakunnasta. Seurakuntien väestörekistereistä 1600-luvulta lähtien sukua on tutkittu
yksityiskohtaisesti nykypäiviin saakka.
Voidaan olettaa, että kaikki tiedossa olevat Nenoset
ovat väljästi tulkiten sukua toisilleen. Paitsi yhteinen
nimi myös eräät ulkonaiset piirteet ja ominaisuudet
tukevat olettamusta.
Käytännön tutkimus- ja tiedotustoimintaa varten
erotetaan alueittain seuraavat sukuhaarat:
2. Pohjois-Karjala Kiteen Juurikasta löytyy 1682 Niilo
Pekanpoika Nenonen, joka lienee tullut Suonenjoelta.
Aukoton sukulaisketju alkaa 1669 syntyneestä Niilo
Nenosesta. Hänen jälkeläisiään on elänyt runsaasti
Pohjois-Karjalassa, erikoisesti Kiteellä ja Tohmajärvellä.
Pälkjärvellä on ollut Nenosia, joiden varhaisimmat vaiheet
ovat vielä selvittämättä. Sukuyhteyksiä naapurikuntiin
on ollut runsaasti. Ilomantsissa on erillinen sukuhaara,
jota tutkitaan edelleen.
3. Pohjois-Savo Suonenjoen Kutumäen kylään ilmestyi
Puumalan alueelta lähteneitä Nenosia 1600-luvun alkupuolella. 1651 syntynyt Pekka Nenonen on yhtenäisen
sukuhaaran alku. Samoihin aikoihin Mustolanmäen
tienoilla on asunut Nenosia. Vanhin on Matti Nenonen,
syntynyt 1669. hän lienee samaa juurta Kutumäen
Nenosten kanssa. Heidän jälkeläisiään on runsaasti
nykyaikaan saakka.
4. Keski-Savo Pieksämäen seutu on saanut Nenosia

1600-luvun loppupuolella. Pöyhölän kylässä on asunut
Niilo Matinpoika Nenonen, joka on syntynyt 1684.
Hän on vanhin tämän haaran edustaja. Hänen veljensä
on Jooseppi Matinpoika Nenonen, syntynyt 1698.
Heidän isänsä Matti on mahdollisesti samaa sukujuurta
Suonenjoen Nenosten kanssa.
5. Etelä-Karjala Ruokolahden - Parikkalan - Puumalan
-alueelta on tavattu Nenosia 1550-luvun lopulta, mutta
selvä sukulaisketju alkaa vuosista 1617-18. Vanhimman
Juho Nenosen syntymäaika lienee 1659 Koitsanlahdessa.
Historialliset syyt ovat vieneet tätä sukuhaaraa myös
Laatokan Karjalaan sekä Karjalan Kannakselle, mm.
Kuolemajärvelle.
6. Ruovesi Vuodelta 1561löytyy nykyisen Puumalan
alueelta Hannu Nenonen, jonka pojat Pekka ja Olli
muuttivat Ruovedelle 1569. Tämä on vanhin tutkittu
Nenosten suku. Väärinmajan ja Pihlajalahden tilat ovat
siitä lähtien olleet saman suvun hallussa. Kesän 2000
sukukokouksessa paljastettiin Väärinmajan Nenosen
tilalla muistokivi yli 400-vuotisen asutuksen kunniaksi.
7. Luovutettu Karjala Nenosia on asunut luovutetussa
Karjalassa monilla paikkakunnilla. Pälkjärven lisäksi
erikoisesti Kurkijoella on ollut Nenosia, joista jotkut ovat
muuttaneet Inkeriin. Kuolemajärveltä on tiedossa sukua,
joka luultavasti on lähtöisin Puumalasta. Muolaassa on
ollut Nenosia, mutta tietoja nykyaikaan saakka on vain
vähän. Kivennavalta on pienehkö sukuhaara, samoin
Viipurista.
ULLA ja VILLE NENONEN
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Portugalin tuliaisina roppa
kokemuksia ja väitöskirja
Aprillipäivän aamu valkeni upeasti, kun ajelimme
mieheni Markuksen ja pienten koiriemme kanssa
kohti Tampereen kotiamme.
Puolentoista vuoden työkomennus Portugalissa oli
takana, mutta mukanamme toimme kuitenkin runsaasti kokemuksia elämisestä uudessa kulttuurissa
ja ympäristössä.
Lokakuussa 2010 siirsimme Markuksen kanssa
tavaramme Portugaliin, Estorilin rantamaisemiin.
Kotimme sijaitsi suositulla turistialueella, joten
vältyimme pahimmalta kulttuurishokilta tullessamme hyvin toimeen englannin kielellä. Asuinalueen
haittapuolena tulivat kuitenkin kesäaikaan täydet
ravintolat ja uimarannat sekä turistihinnat.

Työkulttuurissa
eroavaisuuksia
Jatkoimme molemmat Suomesta tuttujen työnantajiemme palveluksessa, mutta paikallisissa
työpisteissä. Saimme siis uudet portugalilaiset työkaverit ja työtehtävät sekä pääsimme opettelemaan
työskentelyä erilaisessa työkulttuurissa.
Eroavaisuuksia löytyi esimerkiksi suomalaisille
tutuista järjestelmällisyydestä ja jämpteistä aikatauluista sekä portugalilaisesta arvojärjestyksestä
työntekijöiden ja esimiesten välillä.
Myös koirillamme oli totuttelemista uuteen ympäristöön ja koirakieleen. Koirakavereita Portugalista
löytyy kyllä reilusti ja ihmisetkin ovat erittäin eläinrakkaita. Pienet pörröiset koiramme saivatkin ulkoilulenkeillä lukuisia hymyjä ja rapsutuksia ohikulkujoilta.
Tampereella hihnassa ulkoilemiseen tottuneet
koirat nauttivat täysin kuonoin rantahiekassa vapaana
juoksemisesta ja matalassa merivedessä tassuttelusta. Omistajatkin olivat tyytyväisiä, kun koirat sai ottaa
mukaan rantaravintoloihin nauttimaan rantakadun
vilinästä ja pöydän alle tippuneista makupaloista.

Loppureissusta
kielikin jo sujui
Portugalilaiset ovat hyvin ylpeitä kielestään.
Olimmekin kovin innokkaita opettelemaan portugalin
kielen.
Lähdimme kuitenkin hieman soitellen sotaan, sillä
ymmärrettävän lausumisen oppiminen osoittautuikin
erittäin haastavaksi. Onneksi saimme kärsivällisen
opettajan, joten loppureissusta pystyimme jo hoitamaan perusasioita paikallisella kielellä. Ääntämisemme sai kyllä edelleen useasti hymyn paikallisten
kasvoille  mutta samoin kävi meille portugalilaisten
yrittäessä lausua suomea.
Kielen lisäksi myös ruoka ja sää ovat Portugalissa

Meren tuulilla Estorilissa. Vasemmalta Petri ja Noora Nenonen, ruorin takana Markus Nenonen ja edessä Markuksen
vaimo Sanna.
ylpeyden aiheita. Tuoretta kalaa ja eksoottisia hedelmiä
on saatavilla ympäri vuoden. Vierailu paikallisella torilla
on elämys, sillä myynnissä on laaja valikoima toistaan
herkullisemman näköisiä hedelmiä ja vihanneksia, upeita
kukkia sekä mitä erikoisemman näköisiä mereneläviä.

Hämeenkyrön joulua
netin kautta Estoriliin
Kaikista uusista kokemuksista huolimatta, itselleni tuli
aika ajoin kovakin koti-ikävä. Varsinkin joulunaikaan olisin
kaivannut perinteikästä perhejoulua - eikä lumikaan olisi
ollut pahitteeksi.
Onneksi nykytekniikka mahdollistaa helpon yhteydenpidon Suomeen, joten jopa joululahjojen avaaminen
suoritettiin Internetin välityksessä yhtä aikaa Estorilissa
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ja vanhempieni luona Hämeenkyrössä.
Tuttavamme olivat myös innokkaita matkustajia ja
kesäaikaan saimme nauttia Suomi-vieraista parikin kertaa
kuukaudessa. Näin pysyimme hyvin kiinni ruisleivän syrjässä ja kuulimme viimeisimmät kuulumiset kotimaasta.
Samalla tuli myös mukavasti tutustuttua lähialueiden
nähtävyyksiin ja kokeiltua uusia harrastuksia, kuten
purjehdusta veljeni Petrin ja hänen vaimonsa Nooran
vierailun aikana.

Väitöskirja valmistui
komennuksen ohessa
Itselleni merkittävä komennusmatkan tulos oli väitöskirjani valmistuminen.
Tämän vuoden helmikuussa juhlistimmekin Tampereella perheeni, ystävieni ja työkavereitteni kanssa väitöskirjani sekä tekniikan tohtorin tutkinnon valmistumista.
Väitöskirjassani käsittelen teollisuusyritysten ulkoista-

mien palveluiden, kuten kunnossapito- ja siivoustöiden,
turvallisuuden varmistamista.
Väitöskirja kokoaa yhteen useamman vuoden työuurastukset, mutta tehtävät Tampereen teknillisellä
yliopistolla jatkuvat nyt Suomeen paluun jälkeen uusien
tutkimusaiheiden parissa.
Komennusmatka Portugalissa oli opettavainen kokemus, jonka aikana saimme valtavasti uusia elämyksiä
tulevina vuosina muisteltaviksi. Kaunis keväinen Suomi
on kuitenkin lumonnut meidät molemmat sekä myös
tutuista kotikulmista nauttivat koiramme, joten paluu
Suomeen on sujunut ongelmitta. Taisimmekin olla ainoat
suomalaiset, jotka nauttivat huhtikuun lumimyräköistä.
Markus kyllä odottelee kovasti kevään etenemistä, jotta
pääsisi ajelemaan Portugalista tuodulla moottoripyörällään Suomen kesässä. Suuntana voisi olla vaikkapa
Nenosten sukujuhla Imatralla…
SANNA NENONEN
Tampere

Finlandia-ehdokkuus siivitti
”Operaatio Hokin” myyntiä
Nenosten Kurkijoen sukuhaaraan isoäitinsä puolelta
kuuluvan Mikko Porvalin nimi nousi viime vuoden
lopulla julkisuuteen, kun Suomen jatkosotaan ajoittuva
Porvalin teos ”Operaatio Hokki” nimettiin ehdolle TietoFinlandian saajaksi.
- Ehdokkuus siivitti suosiota, kyllä. Kirja oli viime vuoden myydyimpiä sotahistoriateoksia. Nyt on meneillään
kuudes painos. 10 000 myydyn kirjan raja rikkoutui jo
viime vuoden puolella, Jyväskylän Säynätsalossa asuva
rikosylikomisario ja tietokirjailija sanoo.

Olavin tarina sai
kaikua Kanadassa
Toinen Porvalin viime vuonna julkaisemista kirjoista,
Olavi M.Nenosen vaiheista kertova ”Kaatunut Normandiassa – suomalaissotilaan tarina” ei ole yltänyt
vastaaviin myyntilukuihin kuin ”Operaatio Hokki”, mutta
kirjoittaja sanoo teoksen olevan hänelle itselleen hyvinkin
merkityksellisen:

” Olavin tarina
noteerattu myös
Kanadassa
- Olavin tarina on henkilökohtaisesti tärkeä. Päähenkilö
oli isoäitini pikkuserkku, ikätoveri ja lapsuudenystävä.
Toisten tekemät valinnat vaikuttivat taustalla, kun nuoren pojan tie vei Karjalan Kannakselta valtameren yli

Kanadaan. Erikoinen ja nuorena katkennut elämäntarina
sai päätöksensä, kun Olavi kaatui Kanadan maavoimien
kärkitaistelijana Normandian Louvignyssa 18. heinäkuuta 1944.
Suomessa Olavi Nenosen tarinaa on myyty joitakin tuhansia kappaleita. Mikko Porvali sanoo olevansa erityisen
iloinen siitä, että teos on noteerattu myös Kanadassa.
- Siitä on ollut juttuja mm. Torontossa ilmestyvässä
kanadansuomalaisten sanomalehdessä.

Molemmat kirjat
sukukokouksessa
Nenossuvun Ilmajoen sukukokouksessa heinäkuussa
2010 Mikko Porvali kertoi sanoin ja kuvin tuolloin vasta
valmisteilla olevasta teoksestaan ”Kaatunut Normandiassa – suomalaissotilaan tarina.”
Koska Ilmajoella ja Imatralla jo pelkän maantieteellisen etäisyyden vuoksi on todennköisesti suurtakin
vaihtuvuutta sukukokoukseen osallistuvien joukossa,
sukuseuran hallitus on pyytänyt Porvalia pitämään
esityksen Olavi M. Nenosen vaiheista myös kesän 2012
Imatran kokoontumisen aikana. Kiinnostuneet voivat
myös ostaa teoksia.
- Jatkosuunnitelmia? On, jatkan kirjoitustöitä. Aiheet
liikkuvat edelleen sotavuosien ja erilaisten ihmiskohtaloiden parissa. Teen parhaani, jotta syksylläkin taas
ilmestyisi uusi teos, Mikko Porvali sanoo.
ANNUKKKA ILVONEN

14. Sukulaisia

Kutumäen Nenosia
Suonenjoella on kylä Kutumäki, josta Kuopion hiippakunnan piispa Eino Sormunen on sanonut vuonna1930
ohi ajaessaan ja pysähdyttyään ja katsellessaan Kutujärvelle: ”Tässä kohtaan on Jumala hymyillyt maailmalle.”
Siellä ovat sukuni juuret!
Kutumäki on n. 200 metriä korkea mäki Kutujärven
rannalla, johon laskee Kutujoki.
Kutumäki ja sen ympärillä olevat kylät kuuluvat Suonenjoen kuntaan, mutta ovat aikoinaan kuuluneet SuurPieksämäen kuntaan, josta Suonenjoki itsenäistyi 1870.
Asukkaat ovat olleet keskiajalla kaskikansaa, jotka
liikkuivat paikasta toiseen kasketakseen aina uuden
kaskialueen viljeltäväkseen. Suonenjoen alue sai vakituiset asukkaansa keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa
vuonna1664 se on ollut jo melko asuttu, siellä on ollut
46 taloa. Karjalasta on muuttanut asukkaita varsinkin
Jääsken alueelta josta he ovat liikkuneet Savoon. Onpa
Vienanmeren rannalla ollut kanttori ja maallikkoikonimaalari Nenonen 1500-luvun puolivälissä.
Vuoden 1664 maakirjan mukaan Kutumäessä asui
ehkä Puumalasta tulleita Nenosia. Kutumäen päässä on
jo 1620 asunut kaksi veljestä Matti ja Olli Nenonen, he
ovat olleet ensimmäiset asukkaat tällä alueella. Maaveroluettelon mukaan vuodelta 1664 asuivat Pekka ja Pentti
Nenonen taloja n:o 1 ja 2 Kutumäessä.
Toimeentulona oli maanviljelys, aluksi kaskimailla ja
lopuksi peltoviljelynä. Karjanpito on ollut tärkeällä sijalla,
lisäksi poltettiin tervaa, jota vietiin Lappeenrantaan ja
sieltä Venäjälle. Satamaluettelon mukaan kutumäkeläinen
Pekka Nenonen on v. 1702 vienyt tervaa Lappeenrantaan.
Nimi Nenonen on ehkä tullut suvussa kulkeutuneesta
ominaisuutta kuvailevasta sanasta tai lisänimestä. Nimi
on ollut yleinen 1500-1600-luvulla Karjalassa, Jääskessä asui Nenon ja nimi esiintyy myös Uudellakirkolla,
Käkisalmessa,Uukuniemellä muodossa Nenoinen sekä
Liperissä oli Nenänen Säämingin Puumalassa on ollut
hans nenon 1541 ja Pieksämäeltäkin on maininta 1579
Nenos-nimestä.

Nenossuku
julkaisee
sukutietoja
”luvan perästä”
Tietosuojalain mukaan sukutietokeskukseen ilmoitettujen sukutiedoissa tapahtuneiden muutosten julkaiseminen myös sukulehdessä edellyttää ilmoittajan lupaa.
Tietoja ei siis siirretä sukulehteen automaattisesti.
Jos haluat kertoa myös Nenossuku-lehdessä perheen
ja suvun tapahtumista kuten häistä, lasten syntymästä
tai tuonilmaisiin siirtyneistä, kerro julkaisuluvasta ilmoituksen sukutietokeskukseen tehdessäsi.
Tai ota yhteyttä sukuseuran sihteeriin tai suoraan
Nenossuku-lehden toimittajaan os. Annukka Ilvonen,
Kiteentie 38, 82500 Kitee, puh.040 7594 773, sähköposti
annukka.ilvonen@gmail.com

Emma Säämäsen (o.s. Nenonen) jälkeläisiä. Serkukset vasemmalta Markku Säämänen, Heljä Mankki sekä
Tapio ja Seppo Säämänen.
Muistan, että mummollani oli pitkä ja kapea nenä myös
yhdellä hänen tyttärellään oli samanlainen.
Sukuni ensimmäinen Kutumäessä on ollut Pekka
Nenonen s. 1651? k. 1737 Hän asui Kutumäki 1:ssä.
Samoin hänen poikansa Niilo k.1760 ja Pentti s.1701.
Seuraava sukupolvi on asunut Kutumäki 2:ssa Simo
s.1730, Tuomas s. 1773, Mikko s.1797 ja Sakari s.1834
asui siellä kuolemaansa asti vuoteen 1899. Hänen
lapsensa lähtivät omille teilleen, Suonenjoelle jäi Ville
s.1870, Aaro s.1874 ja Emma s.1877. Kalle s.1879
lähti Kivennavalle, Aukusti s.1882 Siikajoelle ja Juho
s.1884 Sonkajärvelle.
Lähteinä olen käyttänyt Suonenjoen Pörölän mäen
kyläkirjaa ” Vielähä sie elät”. Kyläkirjaan sisältyvät Kutumäen, Viipperon, Karkkolan kylät ja osia Jauhomäestä.
Kirja on julkaistu 2003..
Olisin kovin iloinen jos tämän kirjoitukseni avulla
löytyisi sukulaisiani.
HELJÄ MANKKI
Tilhenkatu 12, 55120 Imatra
040 5159523

NENOSTEN SUKUSEURATUOTTEET
– hyviä lahjaideoita!
Arvokkaita antaa esimerkiksi syntymäpäivälahjoiksi.
Nopea toimitus postitse tai matkahuollon kautta. Kaikkia
alla olevia tuotteita on varastossa. Tuotteiden mukana
lähetämme laskun, joka maksetaan sukuseuran tilille.
Tuotteiden hinnat:
isännänviiri		
90,00 € huom!
pöytäviiri			40,00 €
hopeinen rintamerkki
18,00 €
puinen pinssi/rintaneula
6,00 €
Nenos- kirjekuoria kokoa C5
2,00 €/10 kpl,
yksittäin 			
0,20€/ kpl
Nenos- kirjekuoria kokoa C4
5,00 €/10 kpl,
yksittäin 			
0,50 €/kpl
Nenos-postimerkkejä
35,00 €/20 kpl
Nenos-postimerkkejä
2,00 €/kpl
Tilaukset kirjeitse os. Seija Raatikainen, Tikasmäentie 15,
02200 ESPOO, tai puhelimitse 044 276 7360, tai sähköpostitse
sihteeri@nenoset.net tai seija.raatikainen@gmail.com
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Yllätti, kannatti, kannusti
Huhtikuinen perheretki Hämeenlinnan Tykistömuseoon
yllätti, ja kannatti.
Yllätys oli, että meidän jo varttuneiden aikuisten sisaren ja miehensä - seuraan täysin vapaaehtoisesti
ja omasta mielenkiinnostaan lähtivät myös ns. nuoret
aikuiset, poikani ja vaimonsa, hieman yli kolmekymppisiä
molemmat.
V.P. Nenoselle omistetussa huoneessa nuoriin vaikuttivat kuvin ja tekstein esitellyt kenraalin elämänvaiheet.
- Yllättävää oli nyt vasta tajuta myös Suomen historian kaari, kenraalin taustakuvioihin peilaten:kaksi
vuotta ruotsinkielistä yhteiskoulua Kuopiossa, sieltä
vain 11-vuotiaana Haminan kadettikouluun, ja jo 1901
Mihailovin tykistöakatemiaan Pietariin, tykistöupseerina
Venäjällä aina vuoteen 1918, ja vielä Suomen tykistössä
aina vuoteen 1947. Mannerheim-ristin ritari - kunnioitettavaa, nuoret sanoivat.
- Yllättävä monilahjakkuus, menikö hänessä tiedemies
hukkaan, kyseli V.P. Nenoselle omistetun huoneen esineitä ja tekstitietoja kauan ja hartaasti tutkittuaan sisareni
Auni Saarinen ja jatkoi pohdintaa vielä paluumatkalla
Helsinkiin: - Vai oliko sittenkin Suomelle onneksi, että
armeijan riveissä oli myös monipuolisesti lahjakas tiedemies, ilmavalokuvauksen kehittäjä ja matemaattinen
taituri?

Reissusta jäi
tartuntapintoja
Minulle vierailu Tykistömuseossa oli kannustava, yhä
kantava siksi, että sain hyvän syyn uudelleen tarttua
Nenosten sukuseura ry:n aloitteesta tehtyyn, vuonna
2009 Tykkimiehet ry:n julkaisemaan kirjaan V.P. Nenonen
-elämä tykistölle (toim. Jyri Paulaharju).
Sisarenpoika sai kirjan heti sen ilmestyttyä. Sisar saa
oman kappaleensa Imatran sukukokouksen jälkeen:
lupaus. Miniää Suomen historia kiehtoo häntäkin, joten
ostoksia sukukokouksen ”kirjatorilla” tulen tekemään.
Tykistömuseon myymälästä löytyneet pikkukirjaset
Tykistönkenraali V.P. Nenonen kertoo (Tykkimiehet ry
1983) ja ...sanoi kenraali Nenonen - anekdootteja tykistönkenraalista (Tykkimiehet ry 1983) ovat olleet monien
kevättalven vieraiden ilo kotonani.
- Hei mistä sä tämmösen olet saanut? hämmästeli
ystävättären mies, kun huomasi olohuoneen pöydällä
anekdoottikirjan. 65-vuotias jatkoi innostuneena: - Mähän olen kertonut, että lapsuus kului kasarmeilla. Isä

V.P. Nenonen - elämä tykistölle

oli armeijan vakituisia. Nenonen oli isälleni idoli. Näitä
kaskuja meillä kotona kuuli jatkuvasti.
Sen jälkeen mies uppoutui laiskanlinnaan ja Nenostarinoihin. Naiset saivat jatkaa kaikessa rauhassa omia
juttujaan.

Tykistömuseo käy
lomakohteeksikin
Jos suunnittelee kesälomareissua, Hämeenlinnan
Tykistömuseo on harkitsemisen arvoinen kohde. Museokokonaisuus avaa Suomen historiaa 1400-luvulta tähän
päivään. Tarinoita on paljon enemmän kuin tykkipihalla
tykkejä. Tykkejäkin on, tietysti.
Tykistökenraali Vilho Petter Nenosen huone on Suomen
Tykistömuseon toisessa kerroksessa. Huoneessa esitellään Suomen tykistön merkittävimmän kehittäjän, tykistökenraali Vilho Petter Nenosen (6.3.1883-17.2.1960)
elämää hänen lapsuudestaan aina eläkevuosiin asti.
Huoneessa Nenosen elämää kuvataan tekstien, kuvien
ja esineiden kautta. Esillä on muun muassa Nenosen
kehittämä ilmakuvauskamera, hylsy tykinlaukauksesta,
jonka Nenonen ampui Oulun valtauksen yhteydessä
3.2.1918 sekä Hitlerin adjutantin Nenoselle lahjoittama
tarkkuuskello. Lisäksi huoneeseen on rakennettu Nenosen työhuone.
ANNUKKA ILVONEN

Seinäkuvissa nuori Vilho Petter Nenonen ja vanhemmat
Amalia ja Pekka Nenonen.
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Sukuseuran
tunnustus
Mäkyselle
”Kiitollisuuden osoituksena ansioistanne Nenosten sukuseuran hyväksi tehdystä työstä myönnetään Teille Heikki Juhani Mäkynen sukuseuran 4.
kultainen ansiomitali. Myöntämisen perusteena
V.P. Nenonen –elämä tykistölle -kirjahankkeen
johtaminen ja hallitustyöskentely.”
Oheinen teksti on kunniakirjassa, jonka sukuseuran edustajat Esko Nenonen ja Seija Raatikainen ojensivat kultaisen ansiomerkin kera Heikki
Mäkyselle, joka juhli 70-vuotissyntymäpäiväänsä
30.4.2012 Helsingissä..
Sukuseuran kultaisen ansiomerkin ovat aiemmin
saaneet kuopiolaiset Ulla ja Ville Nenonen sekä
Antero Nenonen Tohmajärveltä.

Heikki Mäkynen, oikealla, sai Nenosten sukuseuran järjestyksessään neljännen kultaisen ansiomerkin. Seuran
tervehdyksen toivat puheenjohtaja Esko Nenonen ja sihteeri
Seija Raatikainen.
Perhe Tanneraho asuu
Helsingin Kalliossa.
Kuva on otettu heti kastetilaisuuden jälkeen.

Pikkuveli
kastettiin Arvoksi
Nenosten Etelä-Karjalan sukuhaaraan kuuluvan Mikko
Tannerahon (ent. Raatikainen) ja Maija Tannerahon
kuopuksen kastetilaisuus pidettiin Helsingin Kallion
kirkossa 1.4.2012. Perheen esikoistyttären, 2,5-vuotiaan
Aura Milja Lyydian pikkuveli sai nimen Arvo Matti Juhani.

- Kun pappi oli kastanut vauvan pään, Aura-sisko sai
pään pyyhkiä. Se oli tärkeä toimitus pienelle tytölle,
kertoi isoäiti, Mikko Tannerahon äiti Seija Raatikainen.
Kahvitilaisuus pidettiin läheisessä seurakuntasalissa.
- Siellä meitä kirkosta tulleita kohtasi iloinen näky,
kun pienet serkukset Aura, Auli ja Eero olivat ehtineet
jo kahvipöytään ja huusivat kuuluvalla äänellä:”Tulkaa
maistamaan kakkua, tulkaa maistamaan kakkua!”
- Koko kastetapahtuma oli kodikas ja vapautunut
tilaisuus, jossa lapsetkin saivat näkyä ja kuulua. Papilla
on itsellään kolme lasta, joten hän osasi suhtautua lasten
aiheuttamiin pieniin yllätyksiin, Seija Raatikainen kertoi.
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Nenossuvun golffareita USA:n Westonissa Bonaventure Golf Clubin kentällä. Pertti Nenonen näppäsi kuvan, jossa
auton kuskina Pertti Nenosen vaimo Hilkka Vahervuori vierellään Elsa Luukkonen.

Kiinnostaisiko
alkajaisiksi
golfkierros?
Onko Nenossuvussa golfiin hurahtaneita?
- Miten olisi nenoslaisten yhteinen golfkierros Imatran
kentällä Nenosten sukukokouksen aattona eli perjantaina 13.7.2012 iltapäivällä, kyselee helsinkiläinen Elsa
Luukkonen, joka tietää lajista innostuneiksi golfareiksi
ainakin sukuseuran varapuheenjohtajan Pertti Nenosen

ja hänen Hilkka-vaimonsa.
Pertti Nenonen on pelannut aktiivisesti kymmenkunta
vuotta.
- Jos pieni sukuturnaus ikään kuin verryttelyksi muille
kokoustapahtumille kiinnostaa, ottakaa pikapikaa eli
hetikohta lehden saatuanne minuun yhteyttä puh. 050
5635053 tai sähköpostitse pertti.nenonen@kolumbus.fi
Jos porukkaa löytyy, alustavasti aikaa on varattu perjantaille klo 14 alkaen, Pertti Nenonen viestittää.
Imatran Golf Oy:n 18-reikäinen puistokenttä sijaitsee
upeissa maisemissa Immalanjärven rannalla. Kentältä
löytyy Driving range ja harjoitteluputtausviheriö. Klubirakennuksessa ovat proshop, kahvila ja saunat. Myös
läheinen kartanoravintola palvelee.

