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Nenosten sukuseuran jäsenlehti

Vuoden
huippuhetkiä
Nuoren Eliisa Nenosen elämään on tänä vuonna
mahtunut monta lennokasta huippuhetkeä. Siivittäjänä
on ollut baletti, johon nyt 15-vuotias helsinkiläisneitonen
sai ensikosketuksen jo nelivuotiaana satubalettitunneilla.
Erikoistuminen alkoi, kun tyttö pääsi 8-vuotiaana Helsingin tanssiopistoon.
Tanssi vei. Ja vie yhä. Kaikki illat ja lauantaitkin menevät tanssin parissa. Baletti on Eliisalle kaikki kaikessa,
sanovat ylpeät vanhemmat Olga ja Juhani Nenonen.
Jo tanssiopistossa vuosina 2005-2011 Eliisan pääaine oli klassinen baletti, jota täydensivät nykytanssi
ja sivuaineina steppi, karakteritanssi sekä jazztanssi.
Nyt opinnot jatkuvat Kansallisoopperan balettioppilaitoksessa, jossa Eliisa aloitti puolitoista vuotta sitten
pääaineenaan – tietysti - klassinen baletti. Opettajina ovat
Ingrid Nèmecková, Liisa Palin, Saima Kranig, Anastasia

Keskittynyttä voimaa, liikkeen suloa ja kevyeltä näyttävää soljuvuutta. Eliisa Nenonen Espoon kansallisissa
balettikilpailuissa tammikuussa 2012.
Julkaisija: NENOSTEN SUKUSEURA R.Y.
Vastaava toimittaja: Esko Nenonen
Sivunvalmistus: LiperLaser Oy, Liperi
Painopaikka: Etelä-Savon kirjapaino, Mikkeli
Painos: 800 kpl

Dunets ja Juha Kirjonen. Sivuaineena Eliisa opiskelee yhä
nykytanssia ja karakteritanssia.
Tunnustus taidoista ja kehityksestä tanssijana tuli
tammikuussa, kun Eliisa sijoittui Espoon kansallisissa
balettikilpailuissa juniorisarjan toiselle tilalle. Samassa
kilpailussa hän esitti parhaana palkitun uuden koreografian, jonka oli suunnitellut koreografi Marina Tirkkonen.
Kansainvälisen tanssipäivän Pro Dance Gaalassa Eliisa
esiintyi jo vuonna 2011. Tämän vuoden 40-vuotisjuhlagaalassa helmikuussa nuori tanssija esitti soolona ”Don´t
turn around.” Kesään kuului Vaganovan Balettiakatemian
Master Class Mikkelissä, vuoden aikana myös osallistuminen pohjoismaiseen balettiseminaariin Oslossa
Ja seuraava haaste? Äiti Olga Nenonen kertoo perheen jo ilolla jännittävän Kansallisoopperan Alminsalin
näytöksiä 12. ja 14. joulukuuta.
Balettioppilaitoksen joulujuhla, odotettu. Voi olla,
etteivät esityksiin nyt vasta heränneet lippuja enää saa,
mutta ainahan voi onnistaa pääsyssä peruutuspaikoille.,
Olga Nenonen rohkaisee kiinnostuneita.
Vainko pelkkää balettia neitosen elämä? Ei, opiskeltava
on muutakin. Peruskoulu kuuluu kuvioihin. Eliisa käy
Kruununhaan yläasteen yhdeksättä luokkaa, mutta äiti
naurahtaa tytön häipyvän baletin kurinalaisiin, mutta
luovuutta kutkuttaviin, voimaa antaviin sfääreihin heti
koulupäivien jälkeen.
-Tanssiopistossa harjoituksia oli kolme kertaa viikossa
– nyt jopa sen kuusi kertaa viikossa tunteja…Iloa se on,
hänelle – energialatauksia.
Kevyet hypyt, voimaa ja jaksavuutta opinnoissa, Eliisa!
ANNUKKA ILVONEN
KANSIKUVASSA:
Sukujuuriltaan Etelä-Karjalan Nenosiin kuuluva
Anna Raatikainen ja pikkuinen Laila-tytär ihastelivat Imatran Kolmen Ristin kirkon ikkunoista
kirkon sisätilaan laskeutuvaa valoa sukujuhlan
kirkkovierailulla.

1. Puheenjohtajan palsta

Hyvät sukulaiset!		
Nenosten sukuseuran kahden vuosikymmenen juhlinta
pidettiin Imatran kylpylässä heinäkuussa. Paikalla oli
juhlimassa puolentoista sataa Nenos-sukulaista. Upean
yllätyksen juhlaan toi kesäkuussa, avioliiton kautta,
sukuun liittynyt kapellimestari Leif Segerstam. Rakas
sisareni ”Suonenjoen tyttö”, Leif Segerstam nyt - kirjassa
(2005) kerrottu, on kapellimestarin puoliso.
Ulla ja Ville Nenonen seurasivat sukujuhlaa kotoaan
käsin nykytekniikan avulla. Skypeä käytetään varmasti
jatkossakin sukujuhlien yhteydessä. Pääsee vanhemmatkin juhlaan mukaan ilman paikalle tuloa.
Imatralla luovutettiin puukello tamperelaisille seuraavaa
kokoon kutsumista varten. Hallitus ja tamperelaiset ovat
jo aloittaneet valmistelut.
Nenos-tutkimuskeskus on sukupolvenvaihdossa.
Tulevan vuoden aikana keskus siirtyy Kuopiosta Kiteelle.
Asiasta tarkemmin toisaalla tässä lehdessä. Toivomukseni
on, että sukututkimusta harrastavat sukulaiset ottavat
yhteyttä allekirjoittaneeseen sukutietojen vaihdosta.
Itselläni on SukuJutut- ohjelmassa vajaat 10 000 henkilöä. Aikomukseni on, että ensi vuonna käytän aikaani

enemmän sukututkimukseen.
Pienempiä sukutapaamisia toivon järjestettävän eri
puolilla maata ja sukuseura voi osallistua kustannuksiin osaksi. Ehdotuksia tapaamisen järjestämiseksi
hallitukselle kustannusarvioineen, niin asiasta päästään
päättämään.

Esko O Nenonen
puheenjohtaja

Valtioneuvos Riitta Uosukainen, oikealla, onnitteli sydämellisesti Nenosten sukujuhlassa avioliittonsa julkistaneita
Eija Nenosta ja Leif Segerstamia.
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Tästä juhla alkoi. Ilmoittautumisia otti vastaan Maisa Nenonen, vasemmalla, taustatukenaan miniä Hanna Nenonen,
tytär Anu Varpoila ja käly Inkeri Kaapro. Ilmoittautumassa kiteeläinen Eila Tuupanen.

Imatra tarjosi parasta
Eri puolilta Suomea Imatralle Nenosten XI-sukukokoukseen ja sukuseuran 20-vuotisjuhlatapaamiseen
14.-15.7.2012 tulleet sukulaiset saattoivat juhlapaikalla
Imatran Kylpylässä jo heti aluksi aistia lievää jännitystä.
Yksi jos toinenkin kyseli: mitä tapahtunut?
Dramatiikkaa toi uutinen edellispäivältä. Kokousjärjestelyistä päävastuun kantanut Martti Nenonen
oli joutunut sairauskohtauksen vuoksi juuri juhlien
aattona sairaalaan eikä siis pystyisi sukutapaamiseen
osallistumaan.
Kun juhlavalmistelut liki kahden vuoden aikana oli
kumminkin tehty huolella, ohjat siirtyivät luontevasti
perhe- ja sukuverkon vastuulle. Martin puoliso Maisa jaksoi tilanteen vakavuudesta huolimatta hymyillä
luottavaisena:
- Marttikin näkee sen mitä juhlilla tapahtuu, sillä
naapurimme Martti Vanhanen tallentaa videolle kaiken.
Perheverkko toimi. Vaikka pieniä ohjelmamuutoksia
tuli, kaksi päivää Imatralla tarjosi sen mitä useimmat toivoivat: iloisia jälleennäkemisiä, sukulaisten kohtaamista.
Ilo eli Karjalassa.

Kaupungin edustaja
kiitti tehdystä työstä
Paikallinen kaupunkilehti Imatralainen aloitti sukukokouksesta kertoneen juttunsa seuraavalla viikolla
näin:”Harvan suvun juhlaan tuodaan kaupungin tervehdys
ja pääpuhujaksi valtioneuvos. Näin oli Nenosten sukuseuran 20-vuotisjuhlassa Imatralla.”
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina WilenJäppinen muisti kaupungin yleisesittelyn oheen kertoa
juhlakansalle, että Martti Nenonen, Mara, ”Viiksenä”
myös tunnettu, on arvostettu ja tunnustettu Imatralla
etenkin sen työn vuoksi, jota Nenonen on tehnyt urheilun
ja liikunnan hyväksi.
Itse tutustuin, kun Mara oli naisten lentopallovalmentajana. 120 maaottelua hän on pelannut Suomen miesten
lentopallomaajoukkueessa. Turvallinen, rauhallinen –
varsinainen viiksitimali.
Suvun miehet ovat jo vuodesta 1926, neljättä polvea,
olleet tekemässä sähköä Imatralla. Vastaavanlaisia mie-
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Sanna Nenonen, tamperelaisia, tarttui mikrofoniin ja kiitteli kunniasta, kun tuli valituksi uutena jäsenenä sukuseuran hallitukseen.
hiä tarvitaan edelleen näiden meille tärkeiden asioiden
eteenpäin viemiseksi.

Nenos-naapureista
mukavia muistoja
Valtioneuvos Riitta Uosukainen sanoi koulun ja
liikunnan yhdistäneen hänet Maisa ja Martti Nenoseen
jo vuosikymmeniä. Kutsu sukujuhlan puhujaksi tuntui
kunnialta.
Uosukaisen ensimmäinen Nenos-kontakti syntyi
lapsuudessa. Isä oli kenraali Vilho Petter Nenosen
harras ihailija:
Opin jo varhain, miten nerokkaan ballistisen systeemin
kenraali loi. Myöhemmin ihailin myös Suomen kansaa,
että miehet pystyivät laskemaan tykkitulensa niin, että
se tehosi.
Toinen Nenos-kontakti konkretisoitui 1980, kun rakensimme talon Imatran Rautioon. Viereisen talon nimi oli
Unikko. Unikon emännästä Maija-Liisa Jäppisestä
– omaa sukuaan Nenonen - tuli läheinen supernaapuri.
Hän on satumaisella tavalla opastanut ja auttanut pihanhoidossa, istuttanut auringonkukkia, tuonut kukkia,
elänyt myötä, tämä monipuolisesti lahjakas sukulaisenne.
Kun Uosukaiset jonkin aikaa asuivat Rajavartiostossa,
mieleen jäi rouva Elna Pelliseltä – omaa sukua Nenonen – saatu naapurilahja: kesäyön kuutamossa hohti
kottikärryllinen vaaleanpunaisia ruusuja!
- Sellaisia ovat Nenoset naapureina, luovia ja esteettisiä.

Nenos-Anttien
tarinoissa voimaa
Riitta Uosukainen kertoi ennen heinäkuista Nenosten
sukujuhlaa muihinkin Nenos-sukuisiin tutustuakseen
käyneensä läpi suuren määrän Nenossuku-lehtiä.
Vaikutuksen valtioneuvokseen teki muuan Anttti
Nenonen, joka sukulehden jutussa luonnehti itseään
humanistiseksi teknokraatiksi.
Ja vielä enemmän hänen Antti-isänsä, joka oli
poliisi.”Nenos-Antti tulee, ollaan hiljaa” sanoivat paikalliset humalikkaat. Antin voimia kuvaa tarina Imatrankosken
sillalta. Antti oli viemässä nuorta miestä poliisiasemalle.
Keskellä siltaa mies riuhtaisi itsensä irti ja kaiteen yli.
Koski kuohui valtoimenaan. Nenos-Antti tarrasi hyppääjää
olkapäähän ja riiputti potkivaa ja kiroilevaa miestä ja
kysyi mukana seuraavalta miehen isältä:”Nostetaanko
vai annetaanko pudota?” Mies nostettiin sillalle takaisin. Myöhemmin hän kävi monta kertaa kiittämässä
pelastajaansa.

Musiikkimaestro
tarjosi yllätyksen
Sukujuhlassa monia kohauttanut yllätys oli, kun kansainvälistäkin nimeä urallaan saavuttanut kapellimestari
Leif Segerstam vyöryi saliin kainalossaan itseensä
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innoituksesta syntynyt pianosävellys ”Seitsemän
kysymystä äärettömyyteen..” Sali hurrasi.
Savon Sanomat löysi myöhemmin uutisen sukuseuran
nettisivulta ja toimittaja Risto Löf kirjoitti:”Suomen
tunnetuimpiin kapellimestareihin kuuluva Leif Segerstam on avioitunut Suonenjoelta lähtöisin olevan
Eija Nenosen kanssa. Pari vihittiin Tammisaaren
maistraatissa kesäkuun alussa….Ruotsissa asuva Eija
Nenonen on muuttanut nimensä Eija Segerstamiksi. Leif
Segerstam työskentelee parhaillaan Malmön oopperan
ylikapellimestarina. Pesti jatkuu kesään 2015 saakka.”

Tunnelmat suorina
Kuopion katsomoon

Helsinkiläinen Juhani Nenonen juonsi sukujuhlan.
maestroon nähden pieni ja hentoinen nainen.
Meijjän Hannele, minun sisar, suhkaisi sukuseuran
puheenjohtaja Esko Nenonen.
Kapellimestari astui estradille, esitteli Eija Hannele
Nenosen 5.6.2012 lähtien vihittynä vaimonaan ja kertoi
liittyneensä hänkin sukuseuraan. Kohta kaikui vaimon

Nykytekniikan avulla sukukokouksen tunnelmat
välittyivät myös Kuopioon, jossa tapahtumia pääsivät
seuraamaan Nenosten sukuseuran ensimmäinen ja pitkäaikaisin puheenjohtaja, ylj´piämies Ville Nenonen
ja vaimonsa Ulla.
Anterohan siellä on ainakin, Ulla Nenonen tunnisti
kotonaan etäyhteydellä luodusta videokuvasta Imatran
Kylpylän juhlasaliin kokoontuneesta noin 160 ihmisen
joukosta Tohmajärven Antero Nenosen, joka oli
paikalla yhdessä vaimonsa Annelin kanssa.
Toinen Ulla Nenonen, Afrikassa 50 vuoden ajan
lähetystyössä ollut lehtori, sai salin hiljaiseksi kertoessaan sanoin ja kuvin kokemuksistaan ja sijoituspaikkojensa karusta historiasta ja todellisuudesta ennen ja
jälkeen Namibian itsenäistymisen. Moni olisi mielellään
kuunnellut enemmänkin, mutta aikaa oli varattu vain
puoli tuntia.
Kurkijoen Nenosten yhtä yksilöhistoriaa valotti jyväskyläläinen rikoskomisario Mikko Porvali. Hän kertoi
isoäitinsä serkusta, toisessa maailmansodassa Kanadan
armeijan joukoissa taistelleesta ja Ranskan Louvignyssa
18.4.1944 kaatuneesta Olavi M. Nenosesta. Porvalin
kirja ”Kaatunut Normandiassa – suomalaissotilaan
tarina” tuli markkinoille 2011.

Kiertoajelu avasi
Imatran historiaa

Pertti Nenonen tarkisti, että etäyhteys Kuopioon toimi.

Kaksipäiväisen sukutapaamisen kohokohtia oli lauantain kiertoajelu, joka avasi muualta Imatralle tulleille
kaupungin ja koko seutukunnan historiaa ja nykyelämää.
Moni tunnusti tienneensä Imatrasta aiemmin suurin
piirtein vain kosken kuohut.
Komeat olivat vesimassat, kun koski avattiin täyteen
voimaansa iltanäytöksessä. Pohjoiskarjalaiset liikuttuivat liki kyyneliin, kun kovaäänisistä taustamusiikkina
kaikunut kiteeläislähtöisen Nightwish -yhtyeen jylhä
paatos kilpaili kuohujen kanssa äänen voimasta.
Alvar Aallon suunnittelema Kolmen Ristin kirkko
oli vaikuttava. Rajamuseo yllätti myönteisesti - kiitos
asiantuntevan ja lupsakkaasti ihmiskieltä puhuneen oppaan. Rajamuseon johtaja Mika Albertson ei sortunut
sotilaskielen salakoukeroihin. Maisa ja Martti Nenosen
poika, Santahaminassa palveleva, henkilöstöpäällikkönä
vuoden alussa aloittanut kapteeni Mikko Nenonen
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Seuraava sukukokous on kesällä 2014 Tampereella. Puukelloviestin vastaanottivat tamperelaiset Sulo Nenonen,
oikealla, ja tytär Sanna. Luovutusseremoniassa mukana sukuseuran puheenjohtaja Esko Nenonen sekä Imatran
järjestäjistä Maisa Nenonen.
sai rintaansa kunniamerkin Suomen puolustusvoimien
eteen tekemästään työstä.
Illanvietto Ukonlinnassa oli leppoisaa kuulumisten
vaihtoa. Lohisoppa maistui.
Tiettävästi monen sukulaisen illan kruunasi kesäöinen
uintireissu Saimaan aalloissa. Tyyni järvi, lämpöä jopa
18-19 astetta!

Tuttuja immeisiä,
pisara samaa verta
”On ihana nähdä tuttuja immeisiä ja tietää, että meissä
on samoja geenejä, pisara samaa verta!” huudahdus
on siteeraus sukuseuran nettisivuilta. Huudahtaja on
seuran sihteeri, Etelä-Karjalan sukuhaaraan kuuluva
Seija Raatikainen.
Sihteerin perusteellinen kuvaus sukuseuraviikonlopusta löytyy internetistä, kun naputtaa hakusanaksi
nenoset.net
Sivuilta on linkki myös Vantaalla asuvan Matti
Nenosen Imatran sukukokouksessa ottamiin kuviin.
ANNUKKA ILVONEN

KLIKKAA NETISSÄ
nenoset.net

Mika Varpoila, Imatran tapahtuman järjestäjiä, esitteli
Rajamuseon esineistöä 5-vuotiaalle Tuukka-pojalleen.
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Lehtileike- ja valokuvakokoelmat kiinnostivat. Oikealla Elsa Luukkonen Helsingistä vierellään Maria Summanen
Lappeenrannasta. Takana Matti Lehtonen Espoosta.

Rajamuseon johtaja Mika Albertsson, vasemmalla,
ja Heikki Mäkynen
kävivät vilkasta
keskustelua.
Takana Antero
Nenonen, Tohmajärveltä.
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Heikki Mäkynen, Helsingistä, ja Lahdesta sukutapaamiseen tullut Kaija Koljonen löysivät mielenkiintoista tutkittavaa.

Mikko Porvali,
jyväskyläläisiä, esitteli
sotahistoriaa
avaavia
teoksiaan.
Imatralle ei
vielä ehtinyt
viimeisin Porvalin kirjoista
”Salainen
tiedustelija –
suomalaisen
vakoojaupseerin kirjeet
1940-44”,
sillä se tuli
markkinoille
lokakuussa.
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Hyväntuulista sanailua kävivät bussissa ennen kiertoajelulle lähtöä Tohmajärven Antero Nenonen, istumassa, ja
Veikko Nenonen Niinijoelta.

Ukonlinnassa Saimaan
rannalla pistettiin
lauantai-illan päätteeksi
jalalla koreasti. Säestänyt bändi ja paikalla
pistäytynyt kuoro saivat
kiitosta musisoinnistaan.
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Immolan lentokentältä sukuseuran kiertoajelu vei väen Rajamuseoon, joka oli yksi Imatran kiinnostavimmista
tutustumiskohteista.

Kaimat kohtasivat. Vasemmalla
Silja Nenonen
Liperistä ja Norjasta saakka sukujuhlille tullut
Silja Nenonen,
jolla sylissään
kymmenen kuukauden ikäinen
Vilma Nenonen.
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Sukuseuran hallitus uudistui
Imatralla sukutapaamisen yhteydessä pidetty Nenosten
suvun vuosikokous valitsi uuden hallituksen seuraavalle
2-vuotiskaudelle.
Puheenjohtajana jatkaa Esko O. Nenonen Siilinjärveltä. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Tampereella
6.10.2012 pitämässään järjestäytymiskokouksessa
Mikko Nenosen Hartolasta. Entisistä jäsenistä hallituksessa jatkavat Elsa Luukkonen Espoosta, Seija
Raatikainen Espoosta ja Pekka Rasku Ilmajoelta.

tykistölle –kirjahankkeen johtaminen.
Pois hallituksesta jäi myös Martti Nenonen Imatralta.
Hänelle myönnettiin sukuseuran 10. ansiomitali hallitustyöskentelystä ja ansiokkaista 20-vuotisjuhlakokouksen
järjestelyistä.

Pois jääneille
ansiomitaleita

Uuden hallituksen nuorin on tutkijatohtorina Tampereen teknillisellä yliopistolla toimiva Sanna Nenonen,
35. Hämeenkyrössä syntyneen, mutta vuodesta 1995
Tampereella asuneen juuret ovat Kiteen Niinikummun
Nenosissa. Vanhemmat muuttivat Hämeeseen ItäSuomesta.
-Tutkimustehtävät yliopistolla liittyvät palveluliiketoiminnan kehittämiseen teollisuusyrityksissä.
Tutkimuksen lisäksi työnkuvaan kuuluu opetustehtäviä
tutkimusmenetelmä-kursseilla, Sanna Nenonen kertoo.
Sannan perheeseen kuuluvat naimisiin mentäessä
nimensä Nenoseksi muuttanut aviomies ja kaksi koiraa.

Hallituksesta jäi pois sukuseuran hallituksessa kymmenen vuotta ja seuran varapuheenjohtajana kuusi
vuotta toiminut Pertti Nenonen Espoosta, Hänelle
myönnettiin sukuseuran 9. hopeinen ansiomitali.
Heikki Mäkynen Helsingistä sai sukuseuran 4.
kultaisen ansiomitalin, joka hänelle ojennettiin jo huhtikuisen syntymäpäiväjuhlan yhteydessä. Myöntämisen
perusteluna oli hallitustyöskentely ja V.P.Nenonen Elämä

Sanna toivoo myös
nuorten kiinnostuvan

Uusi hallitus järjestäytyi lokakuussa Tampereella. Vasemmalta edessä Kari Nenonen, Esko Nenonen, Elsa Luukkonen ja Seija Raatikainen. Takana Mikko Nenonen ja Sanna Nenonen. Kuvasta puuttuu hallituksen jäsenistä Pekka
Rasku, jolle kokousajankohta ei sopinut.
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Olen ollut aiemmin mukana sukuseuran toiminnassa
melko vähän, vain muutamissa sukukokouksissa. itselleni seura on näyttäytynyt keinona tavata kaukaisempia
sukulaisia ja kuulla suvun historiasta. Toivoisin, että
nuoretkin innostuisivat, jotta pystyttäisiin seuramaan
ja kehittymään ajan hengessä.

Suvun tutkimiselle
jää nyt jo aikaa
Kari Nenonen, 65, Suonenjoelta on koulutukseltaan
rakennusalan insinööri. Pieksämäen maalaiskunnassa
syntyneelle löytyi opiskelun ja armeijan jälkeen ensim-

mäinen työpaikka Helsingistä vuonna 1972.
Ensimmäinen kontakti sukuseuraan tapahtui Kuopion sukukokouksessa vuonna 1996. samanaikaisesti
sain seurata vaimoni toimintaa Jätti-suvun sihteerinä.
Kiinnostus heräsi.
- Eläköitymisen myötä muutto ”esi-isien maille” Suonenjoelle antoi lisäkipinää suvun vaiheiden tutkimiseen.
Sain olla mukana äitini suvun jäsenten keräämisessä.
Lopputuloksena tämän vuoden tammikuussa ilmestyi
kirja Pieksämäen Putkosista. Kotikoneelleni olen hankkinut lisenssin Sukujutut-ohjelmistoon, jota voin hyödyntää
sukulaisten henkilötietojen keräämisessä.
ANNUKKA ILVONEN

Ihmisenkokoista historiaa
Kesällä 2012 seurasin taas pienen tauon jälkeen
Nenosten sukukokousta. Olin Kuopiossa käymässä
vanhempieni Ulla ja Ville Nenosen luona, ja avasimme
tietokoneyhteyden Imatralle. Yhteys toimi hienosti, ja
tuttu sukukokoustunnelma välittyi meille kaikille kolmelle
katsojalle elävänä ja aitona. Olimme kulkeneet pitkän
matkan 80-luvun ensimmäisistä ajatuksista ja ideoista
Kiteen Tervasavun (1991) tapaamisen ja yhdentoista
sukukokouksen kautta tähän päivään. Sukukokouksen
innoittamana kaivoin myöhemmin esille Tervasavun
tapaamisen videotallenteen ja palasin noihin parin vuosikymmenen takaisiin ajatuksiin.
Nenossuvun tutkimus oli saanut alkunsa uteliaisuudesta ja tarpeesta tallentaa jälkipolville tieto yhteisistä
juurista, ennen kuin muistajat menevät mananmajoille
ja tieto katoaa. Tutkimus on pitänyt tekijänsä vireinä ja
kiinni niin menneessä kuin nykypäivässäkin kaikkine
tietoteknisine kommelluksineen. Sukuseura ja sukututkimus on myös antanut tekijöilleen mahdollisuuden katsoa
historiaa pienten ihmisten ja heidän tarinoidensa kautta.
Liian usein se historia, jota kirjoihin ja kansiin dokumentoidaan ja kouluissa opetetaan, on suurten johtajien,
suurten kansojen ja suurten ilmiöiden historiaa ilman
ihmistä omine ajattomine haaveineen ja murheineen.
Tätä ihmisenkokoista historiaa tallentamaan Nenosten

sukuseura aikanaan perustettiin ja tätä tehtävää se on
ansiokkaasti tehnyt nämä kaksi vuosikymmentä.
Kohdallani ei voi sanoa, että edustaisin jonkinlaista
nuorennusta ja sukupolven vaihdosta seuran hallituksessa. Olen pian ehtinyt 60 vuoden ikään ja puuhastellut
lääkärintyössä viidellä vuosikymmenellä nähden omalta
osaltani yli 100 000 pienen ihmisen tarinaa voiden ehkä
osaan niistä vaikuttaakin – tai sitten en. Lääkärintyön
ohella katselen maailmaa kotikuntani Hartolan kunnanvaltuustosta käsin jo kolmatta kautta. Kutsun itseäni
toisinaanajattelijaksi ja pyrin häiriöittämään totuttuja
ajatuksenkulkuja lehtiartikkeleilla ja kolumneilla eri
foorumeilla. Tuoreimmat jutut löytyvät osoitteesta
http://www.laakarilehti.fi/kommentti/. Uskon julkiseen
terveydenhuoltoon, vaikka uskoani näinä päivinä kovin
koetellaankin niin ministeriön kuin markkinavoimien
taholta. Selviytyäkseen julkisen terveydenhuollon on kuitenkin uudistuttava nopeasti. Nykyiset toimintamallit ovat
säilyneet muuttumattomina viimeiset viisi vuosituhatta.
Pidän itseäni myös tarinankertojana. Ehkä joitakin
tarinoita jatkossa päätyy myös sukulehden sivuille.
Hartolassa Jääsjärven rannalla 11.11.2012
MIKKO NENONEN
toisinaanajattelija

Seuran talous on kunnossa
Nenosten sukuseuran talous on kunnossa. Imatran
vuosikokouksessa todettiin, että niin vuoden 2010
kuin vuoden 2011 tilinpäätökset olivat ylijäämäisiä.
Toimintakulujen kattamisen jälkeenkin varoja jäi. Hyvän
tuloksen taustalla suuri tekijä oli ”V.P. Nenonen Elämä
tykistölle” –teoksen myyntituotto.
Kirjaprojekti onnistui. Teosta on vieläkin saatavilla,
seuran sihteeri viestittää kiinnostuneille.
Mihin seura käyttää varojaan? Sukulehti ilmestyy
myös ensi vuonna. Hallituksen jo vuosia sitten tekemän
päätöksen mukaisesti ilmestymiskertoja on parittomina
vuosina vain yksi, joten seuraava sukulehti tulee jäsenille

postitse syksyllä 2013.
Hallitus on keskustellut myös sukututkimukseen
keskittyvän koulutustilaisuuden järjestämisestä kesällä
2013 Kiteellä. Mikäli tilaisuus toteutuu, ajankohta ja
paikka kerrotaan sukuseuran nettisivulla ja paikallislehdissä.
Sukututkimuskeskuksen hoitaminen eli sukurekisterin
ja -tiedoston ylläpito on siirtymässä Ulla Nenoselta
Kuopiosta Annukka Ilvoselle Kiteelle. Sukuseuran
hallitus on sitoutunut kustantamaan uuden sukutietoohjelman ja siihen tarvittavan koulutuksen uudelle
vastuuhenkilölle.
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Maire Gröhn-Niemeläinen, seisomassa, johdatteli juttua serkkutapaamisessa. Pöydän päässä selin Niinikummun
Nenolan isäntä Risto Nenonen ja vasemmalla sisar Riitta Tamminen o.s. Nenonen.

”Tästä ne Kiitson salolle -”
Kiteen Niinikummun Nenolassa on kautta aikojen
totuttu kestitsemään suurtakin vierasjoukkoa.
Niin myös viime kesänä, kun tupa täyttyi Juhana
Nenosen (1848-1912) ja hänen vaimonsa Anna
Stinan (o.s. Barck) (1850-1915) kymmenlapsisen
perheen vanhimman pojan Juho Nenosen (18741945) ja hänen vaimonsa Anna-Marian (o.s. Pirinen)
(1875-1943) jälkeläisistä.
Tähän Anna-Maria tuli miniäksi. Täällä he vanhassa
Nenolassa ensin asuivat jonkin aikaa. Sitten muuttivat
Kiitson salolle, meijjän ukki ja mummo. Niinikummussa
syntyi vanhin poikansakin, Heikki (1897-1933), serkkutapaamisen järjestänyt Maire Gröhn-Niemeläinen
kertoi.
Gröhn-Niemeläinen asuu Joensuussa, jäi eläkkeelle
ev.lut.kirkon diakoniavirasta jonkin aikaa sitten. Sukuun,
ja sukulaisuuteen, liittyvät asiat ovat aina kiinnostaneet.
Äiti, Meeri (1918-1995) (o.s.Nenonen) muisti ja tiesi
tarkkaan sukuyhteydet. Tytär tarttui tietoon. Tieto periytyi.

Yhteydet sukulaisiin ovat pysyneet.
Kiertoajelulle suvun kotipaikkajäljille osallistui kaikkiaan
parikymmentä Juho ja Anna-Maria Nenosesta polveutuvaa jälkeläistä - Nenosia, Putkureita, Gröhnejä, Pirisiä,
Saukkosia, Hurskaisia.
Jokseenkin samalla porukalla kokoonnuttiin myös
puolitoista vuotta sitten joulun tienoilla. Kun nyt on
kesäaika, tutustuminen suvun elinpaikkoihin tuntui
luontevalta ohjelmalta, Gröhn-Niemeläinen sanoi ja
kiitteli Nenolan nykyistä isäntää, joka mielihyvin suostui
vastaanottamaan sukulaiset.

VIIDES POLVI
NENOLASSA
Niinikummun Nenolaa isännöi nykyisin Risto Nenonen (s.1964), joka on 150-vuotta Nenosia Niinikummusta –sukukirjan mukaan Nenolan viides isäntä.

13. Sukulaisia

Niinikummun Nenolan nykyinen päärakennus. Kuva on kesältä 2007, jolloin Huru, kissavanhus, jäi ikävöimään
kulkukissan taloon hyväksynyttä, alkukesästä tuonílmaisiin siirtynyttä Mirja-emäntäänsä.
Vuodet 1952-1984 tilasta huolehtivat Mirja (o.s.
Reinikainen)(1928-2007) ja Aarne Nenonen (19251991), jonka vanhemmat olivat Selma (o.s.Miettinen)
(1892-1971) ja Pekka Nenonen (1888-1986).
- Niinikummun Nenolan ukko-Pekkahan oli meijjän
ukki-Juhon nuorempi veli, yksi seitsemästä pojasta,
koko sisarussarjansa toiseksi nuorin, Maire GröhnNiemeläinen tiesi kertoa.
Niinikummun Nenolan ensimmäinen isäntä oli Toh-

Sihteerin
terveisiä
Sukuseuran sihteeri Seija Raatikainen lähettää
viestiä, joka koskee lukijoiden yhteystietoja.
- Muistathan ilmoittaa muuttuneet tiedot mahdollisimman pikaisesti seuran sihteerille, esimerkiksi muutokset osoite- tai muissa yhteystiedoissa. Sähköpostilla
ilmoittaminen onnistuu osoitteella seija.raatikainen@
gmail.com tai sukuseuran nettisivujen kautta osoitteessa
www.nenoset.net

majärven Akkalasta kotoisin ollut Olli Niilonpoika
Nenonen (1805-1878), joka tuli tilalle kotivävyksi
vuonna 1840. Ensimmäinen avioliitto oli lapseton,
mutta avioliitosta Maija Stina Monosen (1826-1908)
kanssa syntyi seitsemän lasta. Pariskunnan lapsista
kaksi ensimmäistä menehtyi vajaan kahden vuoden
iässä kumpikin, mutta vuonna 1848 syntynyt Juhana ja
vaimonsa Anna-Stina varmensivat suvun yhden haaran
jatkumisen, perhekuvioissaan.

SUKUSEURATUOTTEITA
- isännänviiri 90 e
- pöytästandaari 40 e
- hopeinen rintamerkki 18 e
- puisia Nenos-pinssejä ja -rintaneuloja 5 e/kpl
- Nenonen-postimerkkiarkki 35 e (20kpl)
- Nenonen-postimerkki yksittäin 2 e/pkl
- Nenos-kirjekuoria koko C5 2e/10 kpl tai yksittäin 0,20 e/kpl
- Nenos-kirjekuoria koko C4 5 e/10 kpl tai yksittäin 0,50 e/kpl
Toimitus postitse. Tuotteiden mukana lähetämme laskun,
joka maksetaan sukuseuran tilille. Laskuun lisätään pakkaus- ja lähetyskulut.
Tilaukset osoitteella: Vuokko Nenonen, Ansiotie 6,
92140 PATTIJOKI tai puhelimitse 050 542 2480 tai sähköpostilla vuokko.nenonen@gmail.com
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Jaatilan
Manteli
eläkkeellä
Nenossuku –lehden numerossa 1/95 kerrottiin Kiteen
Niinikummussa eläneen Jaatilan tilan emännästä Vieno
Nenosesta ja hänen pojastaan Kaukosta, joiden
silmäteriä olivat alkuperäiskyytöt. Vieno-emäntä kuoli
äkillisesti 4.10.2000 sydänkohtaukseen, mutta Vieno
Nenosen alkuperäiskarjaa, ”nenosia”, on yhä Kiteellä.
Manteli, vuonna 1998 Jaatilaan syntynyt kyyttö siirtyi
keväällä 2003 Kiteen ja Tohmajärven rajalla sijaitsevalle
Männistön luomutilalle, jossa tummasilmä saa viettää
leppoisia eläkepäiviä tilan emännän Anneli Erosen
hyvässä hoivassa.
Lypsi aikanaan hyvin, teki jälkeläisiä. Mie oon sanonut,
jotta niin kauan kuin terveenä pysyy, Mantelista en luovu,
Anneli Eronen sanoo ja myöntää, että juuri Manteli tarjoaa
”itkukyljen”, jos mieli painuu alamaihin ja emäntä kaipaa
ymmärryksen lämpöä.
Kauko Nenonen oli yksi merkittävimmistä kyyttöjen
suojelijoista ja puolestapuhujista. 1990-luvun alkuvuo-

sina tilalla vieraili ruotsalaisia maanviljelijöitä ja mm.
ekologian professori Pekingin yliopistosta. Kuvanveistäjä
Miina Äkkijyrkkä tutustui karjalöytöön ja osti karjasta
H-nimisen sonnin.
Kun Kaukon voimat alkoivat kyyttöjen hoitajana ehtyä,
karja siirtyi kokonaisuudessaan vuonna 2003 Ilmari Majurin tilalle Valkealaan. Kauko Nenonen kuoli 5.11.2004.
Ilmari Majurin arvostavan kirjoituksen Vieno ja Kauko
Nenosen elämäntyöstä itäsuomalaisen alkuperäiskarja
suojelijoina ja kasvattajinana löytää internetistä osoitteesta http://ilmari-majuri.com/vieno-nenosen-karja
Maaseudun elämän ja maiseman muutoksista ja
samalla Vieno ja Kauko Nenosen elämänarvoista kertoo
myös TV-!:ssä vuonna 1996 ja uusintana vuonna 2001
esitetty dokumenttielokuva Jäljet. Dokumentti valmistui
vuonna 1995 ja sen ohjasi Tiina Mazet.
ANNUKKA ILVONEN

Manteli, etummaisena lokakuisella laitumella, saa elää rauhallista ja hoivattua lehmäeläkeläisen elämää Männistön tilalla.
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Anni Katajan syntymäpäiviä juhlittiin 28.4.2012 perheen kesken Rauhalan palvelutalossa. Eturivissä vasemmalta
Vesa Pynttäri vieressään anoppinsa Toini Katja-Stenman, päivänsankari Anni Kataja ja Annikki Rinta-Säntti sekä
Tapio Takala. Takana vasemmalta Santeri, Valtteri ja Jaana Hyytiäinen, Sarianna Takala, Heli Kärki, Pia Pynttäri,
Qiqi Yoan ja Aino Pynttäri.

Anni-mummalle
Mikä on pitkän iän salaisuus
onko se tahto, geenit vai onnellisuus!
Kun Anni-mumma lähestyy sataa,
olisiko meillä jotain opittavaa?
Lastenhoitoa on riittänyt,
olisiko se nuorekkaana pitänyt?
On ollut omia ja lapsenlapsia
on meistä tainnut tulla myös harmaita hapsia.
Piimävelli, helmipuuro pitää linjat kunnossa
kuten myös jumppa aamulla ja saunassa.
Toisilla oli lääkkeeksi hapanteri
mummalla se oli - Volgan sieni!
Kalanmaksaöljyä kuluu vuodessa pulloa monta,
joisin minäkin jos se olisi mautonta.
Saunotaan, vihdotaan ja kylkiluita nostetaan
ei tule keuhkotautia - se me kaikki osataan!
Kesäisin mustikka- ja sieniretket
rakkaiden kanssa vietetyt kiireettömät hetket.
Kiitos niistä kaikista mummalle
se on tärkeintä pääomaa meille kaikille!
Lausunta on rakas harrastus
ja myös pääkopalle hyvä harjoitus.
Ei sitä normaali ihminen tajua
miten joku osaa ulkoa pitkät runot lausua.
Lukeminen rauhoittaa, Nyyrikki, Lääkärisarja,

mutta mukavaa mummalla on olla seuroissa,
kahvitella ja pelata vaikka bingoa!
Suomen posti saisi antaa palkinnon,
niin monet paketit, kirjeet, kortit
mummalta meille lähtenyt on.
Muistettu on joulut, synttärit, nimipäivät,
parhaat muistot niistä mieleen jäävät.
Mumman kädet on aina ahkerat,
tyttärille ja lapsille on ommeltu vaatteet sopivat
kudottu on sukkaa ja lapasta.
Viime vuosina virkkuulangasta
syntyy kauniita liinoja ja lahjoja,
enkeleitä ystäviä suojaamaan
ja rukousta voimistamaan.
Oma koti, elämästä kiitollisuus,
sopivasti työtä
rakkaat lähellä ja Jeesus myötä.
Kiitos mummalle esimerkistä ja hoidosta,
geenit on meillä siis kunnossa.
Jos pitkää ikää halutaan
riittänee jos jotain mummalta opitaan
jos ei kalanmaksaöljy maistu
niin kannattaa vaikka hankkia - virkkuukoukku.
Kronikan kirjoitti Anni Katajan vanhin lapsenlapsi
HELI KÄRKI Hämeenlinnasta
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Ilmajoella
juhlittiin
Etelä-Karjalan Parikkalan Nenosten sukuhaaraan
kuuluvan Asseri Raskun 90-vuotispäiviä juhlittiin
Ilmajoen Huissinkylässä 22.9.2012.
Paikalla oli runsas joukko sukulaisia ja ystäviä. Päivänsankari oli pirteä ja hyvinvoiva. Iloa hänelle tuotti etenkin
se, että terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidettavana
oleva Alli-vaimo pääsi myös juhlapaikalle.
Pirteydestään huolimatta Asseri Rasku ei enää pysty
asumaan yksin kotonaan. Hän elää nykyään Kivipuron
palvelukeskuksessa Seinäjoella.
TOINI KATAJA

Asseri Rasku saavutti kunnioitettavan 90 vuoden iän
syyskuussa.

Aili Kontiokorpi
85 vuotta
Nenosten Etelä-Karjalan sukuhaaraan kuuluva Aili
Kontiokorpi saavutti kunnioitettavan 85 vuoden iän
marraskuun 22. päivänä.
Aili syntyi vuonna 1927 Mikko ja Hilja Nenosen
perheen kolmantena lapsena. Hänen jälkeensä syntyi
lapsia vielä neljä. Tyttäriä perheessä oli kaksi ja poikia viisi.
Aili Kontiokorven elämä suurperheen äitinä on
vaatinut paljon voimia, rakkautta ja iloista mieltä mitä
hänellä on ollut jakaa myös perheen lapsille ja monille
lastenlapsilleen.
Elämä on kuljettanut Aili Kontiokorpea ja hänen
perhettään Parikkalan Koitsanlahdesta Simpeleelle ja
sieltä Kouvolan Kuusankoskelle, missä hän asuu lähellä
keskustan palveluja. Reippaan ja liikunnallisen elämäntapansa ansiosta hän pystyy edelleenkin liikkumaan
omatoimisesti. Ulkoillessa ovat apuna hyvät nykyaikaiset
välineet kuten kävelysauvat ja rollaattori.
Lapset ja muut läheiset toivovat paljon onnea ja pitkää
ikää sekä iloista mieltä jatkossakin!
KALEVI KONTIOKORPI

Nenossuku julkaisee
sukutietoja”luvan perästä”
Tietosuojalain mukaan sukutietokeskukseen ilmoitettujen sukutiedoissa tapahtuneiden muutosten julkaiseminen myös sukulehdessä edellyttää ilmoittajan lupaa.
Tietoja ei siis siirretä sukulehteen automaattisesti.

Aili Kontiokorpi ja hänen veljensä Einon perillisiä
oikealla Jorma ja Vuokko. Ailista vasemmalle tytär
Sirkka vierellään tyttärensä Anne sekä Matti-veljen
tytär Tarja. Ailin takaa näkyy hänen vanhimman poikansa Kalevin profiili.
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
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Arjalla oli näyttelyitä ja myyntiä Lontoon Finnish
Designs ja Scandinavia Designissa. Vuosina 1962-69
hän opetti muotoilua ja kudontaa Cardiffin Newportin
Colleges of Art –oppilaitoksessa Walesissa. 1970-79
hän perusti jatkokoulutuksen ja opetti kudontaa Portsmouthissa, Hampshiressa ja Chichesterissa.
Vuonna 1975 Arja muutti Wetsbourniin, jonne perusti gallerian ja työpajan Yew Tree Cottageen, josta
tuli hänen kotinsa pitkäksi aikaa. Tuolloin hänellä oli
laajalti näyttelyjä Lontoossa ja Kaakkois-Englannissa.

Arja ”Tutta” Faller-Nenonen 23.4.1936-10.10.2011

In Memoriam
Arja Faller-Nenonen
TEKSTIILITAITEILIJA, Designer, Handweaver Arja
Irmeli ”Tutta” Faller-Nenonen syntyi 23.4.1936
Helsingissä vanhempiensa Robert Nenosen
(7.6.1910 - 29.1.1940) ja Helmi Kuusisen ( 29.6.1906
- 7.9.1977) toisena lapsena, vajaa kuusi vuotta veljensä
Ollin jälkeen.
Ennen talvisotaa perhe asui Viipurin lähellä Merijoella,
lentokentän läheisyydessä. Robert oli lentäjä Suomen
armeijassa. Hänen koneensa ammuttiin alas ilmataistelussa talvisodassa Laatokan yllä Metsäpirtin kohdalla.
Sotavuosina Arja ja veljensä olivat Ruotsissa sotalapsina 1942-1946. Arja sai toisen perheen, johon hän
piti yhteyttä koko elämänsä ajan. Ruotsin Fränstassa
hän aloitti koulunsa. Palattuaan Suomeen koulunkäynti jatkui Helsingissä ja hän valmistui ylioppilaaksi
Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta 1956. Hän
opiskeli taidehistoriaa ja kieliä Helsingin yliopistossa.
Kotona ei hyväksytty hänen haluaan taideakatemiaan,
jonne hän tunsi kiinnostusta. Niinpä hän päätti lähteä
Amerikkaan, jossa olisi mahdollista opiskella mieluisia
aineita. Tuosta laivamatkasta tulikin kohtalokas, sillä
matkalla hän tapasi tulevan ensimmäisen aviomiehensä
ja lastensa isän.
ARJA OPISKELI maalausta ja piirtämistä Silvermine
Guild School of Art –taidekoulussa Connecticutissa.
Avioliiton hän solmi englantilaisen arkkitehti Malcolm Quantrillin kanssa Helsingissä 1958. Arja opiskeli kudontaa Helsingin käsityöopistossa. Lontooseen
Arja muutti miehineen 1960. Poikansa Christopher
George syntyi 1961 ja Jan Robert 1962.

VUONNA 1980 Arja avioitui saksalaisen arkkitehdin,
professori Hans Peter Fallerin kanssa ja muutti
Stuttgartiin. Näyttelyjä oli edelleen sekä Lontoossa
että Stuttgartissa. Arja sai monia palkintoja ja merkittäviä tehtäviä sekä Englannissa että Saksassa. Hänen
töitään on monissa julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa USA:ssa, Englannissa, Saksassa, Ruotsissa ja
Suomessa.
Arja kirjoitteli paljon lehtiin ja kuvitti monia tarinoita,
myös minun runokirjani kansi (1998) oli hänen käsialaansa. Vuonna 1996 hän julkaisi Englannissa kirjan,
joka kertoo hänen lapsuudestaan aina siihen saakka kun
hän lähti Amerikkaan. ”Hello World. A Childhood and
Youth in Finland and Sweden.” Keväällä 2011 julkaistu
kuvateos ja pienimuotoinen elämäntyön esittely kertoo
hänen töistään kuvin ja sanoin vuosilta 1958-2011.
KARJALAN MATKOILLE lapsuutensa maisemiin
Viipuriin ja Käkisalmeen Arja oli jo monina vuosina
toivonut pääsevänsä miehensä ja poikiensa kanssa. Kesällä 2011 heinäkuussa se vihdoin onnistui. Lähdimme
kohti Karjalaa 6. heinäkuuta Imatran rajanylityspaikan
kautta, mukanamme myös sotahistorian opas yliluutnatti Pertti Paloranta. Matka jatkui Viipurin kautta
Tali-Ihantala-Portinhoikka –reittiä. Ihantalassa pysähdyimme muistomerkille ja suvun nuoret saivat laskea
havuseppeleen. Paloranta kertoi Ihantalan taistelujen
ankaruudesta jopa karttojen avulla. Tarkoitus oli mennä
myös Äyräpäähän Vuosalmen taistelupaikoille, mutta
matkamme sinne estettiin. Matka jatkui sitten entisen
Kuusaanhovin navettaan perustettuun ravintolaan
aterialle. Motellissa on paljon kerättyä sotamateriaalia
luodin lävistämistä ruosteisista kypäristä kirjalliseen
materiaaliin sodan kulusta. Motellia pitää emeritus
ydinfysiikan professori Pietarin yliopistosta, erittäin
kohtelias ja ystävällinen herrasmies.
Päämäärämme ja majoituspaikkamme oli Käkisalmi,
jonne saavuttuamme majoituimme hotelli Korelaan.
Tutustuimme kaupunkiin kiertoajelulla paikallisen
oppaan kanssa. Illalla pulahdimme uimaan Vuoksessa
kaupungin kauniilla uimarannalla.
KÄYNTI ENTISILLE kotipaikoille oli vuorossa aamulla.
Menimme omalle kotitalolle, jossa myös Arja ja veljensä
viettivät kesiään mummolassa. Ihmettelemistä ja kuvaamista riitti. Iltapäivällä poikkesimme Laatokan rantaan.
Emme ehtineet ajaa Metsäpirttiin asti paikalle, jossa
Arjan isän kone putosi. Matkaa oli liikaa. Pysähdyimme
hiljaiseen hetkeen Laatokan rannalle. Virpi Wallenius
esitti Väinö Havaksen runon ”Testamentti pojalleni.”
Christpher esitti saman englanniksi. Arja ja pojat las-
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kivat sinivalkoisin nauhoin solmitun havuseppeleen
isän ja isoisän leposijalle, Laatokan laineisiin. Hetki oli
koskettava ja täynnä liikutusta jokaiselle läsnä olevalle
– tuskin oli yhtään kuivaa silmäparia joukossa. Olen
ikuisesti kiitollinen, että voin järjestää heille tuon hetken.
Jatkoimme matkaa Viipuriin, jossa majoituimme
hotelli Viipuriin entiseen Karjala-lehden toimitaloon.
Illalla kävelimme puistoon, jossa sijaitsi Alvar Aallon
kuuluiisa kirjastorakennus. Arjan mies, arkkitehti Peter
Faller kuuluu Aalto-seuraan ja oli toivonut pääsevänsä
tutustumaan taloon. Remontista huolimatta meillä
oli onnea, kun muuan maatuska tuli ovelle kysymään
asiaamme. Hän päästi meidät sisälle ja saimme katsella
kaikessa rauhassa koko talon.
Aamulla lähdimme kiertoajelulle, jonka aikana näimme
juuri kunnostetun Viipurin taidemuseon. Arja perheineen
pääsi Nenosen Matin kanssa tutustumaan Viipurin
linnaan, joka sekin oli remontissa. Aterialle Pyöreään
torniin kokoonnuimme kaikki sovittuun aikaan. Paikka oli
miellyttävä kokemus vierailleni ja ruokakin kohtalaista.
Jatkoimme Sorvalin valinnan kautta Tienhaaran taisteluselostuksia kuunnellen Kivisalmen sillan molemmin
puolin. Kotimatka jatkui kohti Vaalimaan tullia ja edelleen
kotiseudulle. Olimme nähneet paljon ja palasimme
monta kokemusta ja elämystä rikkaampina.
Syksyllä Arja lähti miehensä ja poikiensa luo Englantiin
kuten aina monta kertaa vuodessa ennenkin. Lauantaina
9. lokakuuta perhe lähti ostoksille paikalliseen tavarataloon, kun yhtäkkiä Arja lyyhistyi tajuttomana maahan.
Hänet vietiin sairaalaan, jossa voitiin vain todeta hänen
vaipuneen koomaan. Aamulla hän nukkui hiljaa pois.
Järkyttävä ja yllättävä tieto saavutti meidät pian. Arja
siunattiin 19. lokakuuta 2011 St John Baptist –kirkossa
Westbournissa.
ARJA OLI ILOINEN, rakastettava persoona. Lähes
kaikkien lähiomaisten kuoltua Suomessa hän läheni
entisestään meitä serkkuja ja piti tiiviisti yhteyttä varsinkin minuun, sisareeni ja veljeni pojan perheeseen.
Meistä tuli lähes sisaria viime aikoina. He kävivät Suomessa usein ja luonani useita kertoja. Pojat tutustuivat
serkkuihinsa Suomessa ja tuntuvat pitävän edelleen
yhteyttä. Chrisse oli ennestään tuttu, koska hän oli ollut
Suomessa ennenkin sisaren perheessä.
Muistamme poismennyttä serkkuamme Tuttaa
lämmöllä ja rakkaudella, kaipaamme hänen iloista
positiivista olemustaan ja siunaamme hänen muistoaan.
Jokainen kohtaamamme ihminen,
ystävä, jättää jäljen. Muiston.
Tämä jälki on painunut syvään.
Tämä muisto, se pysyy meissä.
”Don´t walk behind me; I may not lead.
Don´t walk in front of me; I may not follow
Just walk beside me and be my friend.”
(Albert Camus)
Rakkaudella serkkua muistaen
SIRKKA-SIGRID NENONEN-VIRTANEN

Peltiseppä
Toivo Albert Nenonen
1923 – 2012
LIPERILÄINEN Toivo Nenonen syntyi keskellä kesää,
heinäkuun 18 pv 1923, Roukalahdella Mäkelän talon
saunassa. Mäkelän talo oli hänen äitinsä Edlan (os.
Kinnunen) lapsuudenkoti, jossa he asuivat. Talossa
asui muutakin väkeä, oli Edlan nuorempia ja vanhempia
sisaria, vanhemmat, ja sukulaisia kävi myös ahkerasti.
Edlan puoliso, Toivon isä, oli Suonenjoelta Liperiin leivinuunia muuraamaan tullut Aapeli Nenonen. Heidät
oli vihitty 1920.
Nuori perhe asui Mäkelässä osallistuen täysipainoisesti
talon töihin ja Aapeli kävi myös paljon kylällä muuraustöissä. Toivo piti paljon äitinsä isästä, Mäkelän ukista
Juho Kinnusesta, joka oli seppä. Syksyllä 1927 syntyi
pikkusisko Toini Marjatta. Vuonna 1929 Aapeli sai
ostettua neljän kilometrin päästä Telmonselän rannalta
pientilan. Seuraavana kesänä nuori perhe muutti siihen
asumaan, Rantavaaran tilalle. Toivo oli seitsemänvuotias,
alakoulun aloittanut.
Tuohon aikaan kansakoulussa oli tapana käsityötunneilla, että ensin valmistettiin työkalut, joilla sitten voitiin
tehdä varsinaisia käsitöitä! Toivo oli taitava käsitöissä ja
muutenkin kansakoulu meni erinomaisesti, päättäjäisissä
hän sai pienen stipendin.

19. Suvun piiristä
NUORUKAISENA piti olla isän mukana peltotöissä ja
apupoikana muurarinhommissa. Sitten 19-vuotiaana
tammikuussa 1942 tuli kutsu armeijaan ja puolen vuoden
koulutuksen jälkeen, täytettyään 20 vuotta, oli mentävä
rintamalle ja osallistuttava jatkosotaan Aunus-Äänislinnasuunnalla. Marraskuussa 1944 sodan päätyttyä hänet
kotiutettiin.
Jossakin vaiheessa sodan päätyttyä Toivo oli vastannut lehden kirjeenvaihtoilmoitukseen, ja niin nuori
Hertta Innanen Savonlinnan kupeelta tuli katsomaan
Liperin Toivo Nenosta. Heidät vihittiin Säämingin
kirkossa 9.6.1946 ja esikoinen Pentti Juhani syntyi
elokuussa 1947. Seuraavaksi syntyi Pekka Antero
1951 ja Mervi Hannele 1957.Toivo perheineen jäi
asumaan Rantavaaran tilalle, jatkamaan maanviljelyä,
mutta samalla tekemään kaikkea muutakin mitä osasi
tai oli halu opetella.
SEPÄN TYÖT kiinnostivat Toivoa muurarintyötä
enemmän. Rannalle olikin rakennettu pieni paja. Pajassa
tehtiin erilaisia takotöitä, niille olikin tarvetta, kun sodan
jälkeen oli kaikesta rakennustarvikkeesta pulaa. Hevosia
myös kengitettiin paljon. Pelti taipui hyvin miten Toivo
halusi. Peltitöistä hänet tunnettiinkin sitten Liperissä.
Lukuisat ovat ne peltikatot, jotka hän teki, takosaumoin
kaistaleista, piipunpellitykset, ilmastointi-, ym putket,
sankot, saavit, altaat, jne. Missä vain peltiä tarvittiin.
Kun Toivo osti hitsauskoneen, pelti muuttui raudaksi.
1960-luvulta lähtien hän oli käynyt säännöllisemmin
töissä Liperin Osuusmeijerillä laitosmiehenä, rakentaen
tai korjaten, mitä tarvitsivat. Matkan 12 km kulki aluksi
polkupyörällä, sitten mopolla, olipa sää kuin sää. Kun
lehmät lähtivät lopullisesti, teki Toivo navetasta väljän
työtilan. Eläkepäivinä tuli harrastuksena tehtyä alumiinipellistä suuria kukkia, joita on viety kauemmaksikin.
Niin, ne vanhemmat työkalut ovat itsetehtyjä, kun valmiit
olivat kalliita, eivätkä niin hyviä käytännössä!
Tekniikka kaikella tavalla kiinnosti häntä. Kaikenlaiset
laitteet, niitten toiminta, rakenne, kaikki niihin liittyvä
kiinnosti. Hän myös osti alan kirjallisuutta ja tilasi lehtiä.
Olisi ollut ilmiömäinen insinööri! Vielä 82-vuotiaana osti
itselleen kännykän ja oppi sitä käyttämään.
RASKAS TYÖ ja pitkä elämä lopulta uuvutti Toivonkin
voimat. Nivelrikko runnoi lantiota ja polvea, teki liikkumisen vaikeaksi, vaikka halusikin olla kotimökissään.
Rakas verkkokalastuskin kävi mahdottomaksi. Vaimo
Herttakin oli huonossa kunnossa. 2011oli edessä Jyrin
Hoivakoti Ylämyllyllä Liperissä. Kesän alussa Hertta pääsi
sinne ensin, Toivon ollessa vielä sairaalassa. Keskikesällä
he ehtivät olla vähän aikaa siellä yhdessä, mutta sitten
sairastui Hertta niin vakavasti loppukesästä, että hän oli
siitä lähtien sairaalahoidossa ja menehtyi 30.syyskuuta
86-vuotiaana. Se oli kova isku Toivolle, eikä hän oikein
siitä jaksanut toipua. Toivo meni Hertan luo lokakuun
15. päivä 2012, 89-vuotiaana. Silloin tuli tasan vuosi
Hertan hautajaisista.
Hautapaikka molemmilla on Toivon ukin ja mummin
vieressä, siihen Toivo halusi.
MERVI TURUNEN

Iida Mintun tytär neljän kuukauden ikäisenä.

Uusi linkki
sukupolvien
ketjuun
30.1.2012 syntyneeen Iida Maria Ahosen vanhemmat ovat Minttu Nenonen ja Kari Ahonen Yliseltä,
Tampereen seudulta. Mintun vanhemmat ovat Jukka ja
Anne Nenonen Ylöjärveltä. Jukan vanhemmat Kerttu
Ja Eelis Nenonen muuttivat Tampereelle 50 vuotta
sitten Simpeleeltä, jossa vaikuttivat Eeliksen vanhemmat
Mikko ja Hilja Nenonen. Mikon vanhemmat olivat
Matti ja Lotta Nenonen Parikkalasta.
Kun pitkää sukupolvien ketjua käydään taaksepäin,
tullaan sukuhaaran ensimmäiseen tunnettuun esiisään, Koitsanlahden Juho Johanneksenpoika
Nenoseen, joka syntyi vuonna 1740 Parikkalan
Koitsanlahdessa.
SEIJA RAATIKAINEN

Nenosten sukuseuran kotisivu
internetissä

nenoset.net
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Toimittajalta

Ajankuvia
ja
arkistoja
ASUN vuoden 1951 alussa valmistuneessa vanhassa
lapsuuskotitalossani, talo on ns. rintamamiestalotyyppiä.
Yli kuudenkymmenen vuoden aikana kolmen sukupolven
jäljiltä komeroihin ja ullakoille, lipastojen laatikoihin ja
kirjahyllyihin on kertynyt yhtä-jos-toista ehkei enää niin
tarpeellista tavaraa - vaikka on poistoinventaarioitakin
ollut.
Jotain täysin muuta etsiessäni löysin äitini Saimin (
o.s. Nenonen) päiväkirjan vuoden 1937 syksyltä. Äitini
oli tuolloin 14-vuotias koulutyttö itäsuomalaisessa
maalaiskylässä, Kiteen Niinikummussa.
Koukeroisin kaunokirjoituskirjaimin hän piirsi vihkoonsa 29.11. klo 7.30, illalla:”Paikkasin juuri postolia
ja sain varastettua aikaa sen verran, että ehdin vähän

kirjoittaa. Eilen kävin isän, äidin ja Viljon kirkossa ollessa Bertan kanssa postilla. Bertta vei postiin kolme (3)
kirjettä ja kortin. Tullessa kuuntelimme adventtikellojen
soittoa. ”Nostakaa päänne te portit, ylentykää, kunnian
kuninkaan mennä sisälle.” Tuntui niin juhlalliselta. Illalla
kävimme Pirisen mökillä kolmisin minä, Bertta ja Elsa.
Meille annettiin siellä vehnäskahvit. Mummo kertoi meille
naimisiin menoaan ja muuta sellaista. Hänet oli vihitty
kuudentoista vuoden ja kolmen kuukauden ikäisenä.”
Ajankuvaa maaseudulta 14-vuotiaan silmin ja tuntemuksin – sitä juuri.
Säilyttämisen arvoinen vihkonen edelleen? Kyllä,
mielestäni. Arkistoin – enkä vain muistoihin.
KUN TÄTINI Ulla Nenonen, Ville-enoni vaimo (päiväkirjan pikku-Viljon puoliso) kysyi minua Nenosten
sukuseuran sukurekisterin pitäjäksi, emmin kauan.
En ole mestari tietotekniikassa, vaikka leipätyössäni
toimittajana jotain oli pakko oppia. Nyt emmin: osaisinko? Oppisinko vielä uuden tietokoneohjelman? Olisiko
minussa samaa sitkeän puurtajan jaksavuutta kuin Ullatädissä, joka tiedostosta on vastannut koko sukuseuran
yli 20-vuotisen toiminnan ajan?
Sukutietorekisteri ei ole henkilökohtainen päiväkirja,
jollaista Nenolan 14-vuotias, seitsenhenkisen sisarusparven neljänneksi vanhin piti.
Sukutiedosto on puhdasta faktaa. Se on tietokanta,
joka parhaimmillaan palvelee ajantasaisena, jatkuvasti
päivitettynä kuten joku päivittää yksityistä päiväkirjaansa.
Päivitys, yhteydet sukulaisten puolelta rekisterinpitäjään
ovat koko suvun ja sen muuttuvan historian kannalta
ehdottoman tärkeitä.
NENOSTUTKIMUSKESKUS, Ulla ja Ville Nenosen
kokoama ja ylläpitämä sukutietoarkisto ja –rekisteri on
Nenossuvun aarre.
Kun koko valtava, jo olemassa-oleva aineisto ehkä piankin lähitulevaisuudessa siirtyy vastuulleni, toivon osaavani toimia minulle osoitetun luottamuksen arvoisesti.
Mutta sitä ennen on opiskeltava. Sukutieto-ohjelmia en
toistaiseksi tunne, mutta onneksi on luvassa koulutusta
ja perehdyttämistä. Ja taustalla hymyää rohkaisevasti
Ulla-täti, joka iloisesti kertoi itse aikanaan vasta jo
eläkeikään päästyään saaneensa ensikosketuksen tietokoneohjelmien maailmaan!

” Mikään tapahtuma ei ole
liian pieni sukulehdessä
suvulle kerrottavaksi. ”
SEURAAVA Nenossuku –lehti ilmestyy syksyllä 2013.
Lehteen tarkoitetun aineiston toivoisin saavani viimeistään heinäkuun loppuun mennessä. Mikään tapahtuma
ei ole liian pieni sukulehdessä suvulle kerrottavaksi.
Juttuvinkkejä olen saanut mukavasti, kiitos!
Sukulehden toimittajasta näppäsi kuvan Imatran
Rajamuseossa Tarmo Nenonen.

ANNUKKA ILVONEN
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Emma, Jonathan ja Samuel Andersson olivat iloisissa Lucian päivän ja joulun odotuksen tunnelmissa.

Kynttilät syttyy!
Lucian päivää vietetään 13. joulukuuta. Suomessa
se ei ole evankelis-luterilaisen kirkon kirkkovuoden
juhla, mutta päivän viettäminen on muodostunut perinteeksi erityisesti ruotsinkielisissä piireissä. Luciaan
liittyvää kansanperinnettä tunnetaan Skandinaviasta
1600-1700-luvuilta alkaen.
Mainintoja päivän vietosta on erityisesti Ruotsista, josta
Nenossuku-lehden välityksellä lähettävät iloisen, joulun
odotusta tuikkivan tervehdyksensä suvulle Emma,
Samuel ja Jonathan Andersson. Lucian päivän
tunnelmat ikuistuivat valokuvaan 13.12. 2011.

Boråsin lähellä Hillaredissä asuvien Emman, Samuelin
ja Jonathanin sukujuuret kiertyvät äiti-Lindan ja isoäiti
Ritva Hammarströmin kautta Etelä-Karjalaan, Parikkalan Nenosiin. Ritva Hammarström (o.s. Nenonen) on
asunut Ruotsissa vuodesta 1966. Hän on naimisissa
Sven Hammarströmin kanssa. Avioparilla on Lindatyttären lisäksi kolme poikaa Christer, Michael ja
Håkan. Lastenlapsia Ritvalla ja Svenillä on yhdeksän.
Terveiset välitti
SEIJA RAATIKAINEN

