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Nenosten sukuseuran jäsenlehti

Onni
on olla
mummi
Seija-mummi ja pikkutytöt. Vasemmalla 27.lokakuuta vuoden ikään päässyt
Laila Raatikainen, oikealla vanhimman pojan Mikon tytär Aura Tanneraho, joka
täytti kaksi vuotta syyskuun 16. päivänä.
Nenosten sukuseuran sihteerin, Espoossa asuvan Seija
Raatikaisen lastenlapsista vanhimmat ovat päässeet
jo siihen ikään ja kokoon, etteivät enää hevin istahda
mummin syliin.
Tuntuu, että ihan äsken minulla oli pieni Elina-vauva

Seija Raatikaisen ilona pyörähtävät usein myös Seijan
sisaren Tarja Husseyn lapsenlapset Elsa Vättö ja Pinja
Laukkanen.
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sylissäni. Ja nyt hän on jo nuori neiti, joka on kasvanut
pituudessa mummin ohi ja neuvoo minua pukeutumisesa
ja kodin sisustamisessa. Ennen luin Ullalle iltasatuja. Nyt
Ulla lukee minulle, Seija Raatikainen nauraa.
Mutta eipä hätää: myös pieniä lapsenlapsia on taas
ympärillä. Seija-mummi sanookin olevansa onnekas.
- Pojantytär Aura täytti juuri kaksi vuotta. Meillä on joka
keskiviikko tapaaminen puistotädin luona. Haen Auran
puistosta, kun äitinsä on opiskelemassa. Kävelemme
muutaman sata metriä kotiin. Miten monta ihmeellistä
asiaa sillä matkalla löytyykään! Lapsenlapsi opettaa mummia näkemään maailman taas tutkimusmatkailijan silmin.
Pienin tyttärentytär on juuri äskettäin, lokakuun 27.
päivänä pyöreän vuoden täyttänyt Laila.
Pikkuinen Laila on avannut Seija-mummille myös
täysin uutta maailmaa: vauvauinnin iloja.
Aloitimme, kun Laila oli kolmen kuukauden ikäinen.
Kerran viikossa käymme Folkhälsanin paikassa. Meitä
voi olla kerrallaan lähemmäs kymmenen vauvaa vanhempineen ja mummeineen. Kaksi ohjaajaa opastaa. Minä ja
Lailan äiti, tyttäreni Anna, olemmekin apua tarvinneet,
sillä alkuun olimme ehkä liiankin arkoja Lailan sukelluttamisessa. Nyt sujuu jo hyvin.
Vauvauinti on minulle mummina ollut mahtava
kokemus. On ihanan näköistä, kun vauvat istuvat tai
makaavat isolla kelluvalla patjalla ja kun laulamme kaikki
yhdessä:”-vauvoilla on saari, se oma saari on…Hauskaa
on myös seurata, miten lapset varttuessaan alkavat nähdä
toisensa ja ottavat kontaktia.
KANSIKUVASSA:
Seija Raatikainen ja tyttärentytär Laila
vauvauinnin iloissa.

1. Puheenjohtajan palsta

Hyvät sukulaiset!		
Hyvä sää on suosinut mennyttä kesää runsaasti.
Maanviljelijät ovat saaneet paikoin jopa kolme
satoa tuorerehusta. Sienestäjillä on monipuolinen
valikoima herkkua talven varalle. Itse osallistuin
puolukkaretkelle lomaviikolla syyskuussa. Ensi
talvena syödään itse poimittuja marjoja. Aiempina
vuosina puolukkaretket suuntautuivat torille.
Nenos-suku valmistautuu ensi vuoden 20-vuotisjuhlaan Imatralle. Ensi kevään Nenossuku-lehdessä
on ohjelma ja ilmoittautuminen juhlaan, mutta
tahdon jo nyt muistuttaa, että merkitään matkasuunnitelmaan Etelä-Karjala ja Imatra. Valmistelut
ovat hyvässä vauhdissa ja juhlista tulee kaikille
mieliin painuva.
Hallitustyöskentely on sujunut erinomaisesti.
Sukulaiset ovat olleet aktiivisia. Seuran jäsenmäärä
on nouseva.
” Nenos-suku
Sukua tutkimaan kai- valmistautuu ensi
vataan uusia jäseniä. vuoden 20Uusia tutkimuksen vuotisjuhlaan
harrastajia on nous- Imatralle.”
sut esille viimeisen
vuoden aikana. Toivottavaa on, että tutkimisesta
kiinnostuneet lähtevät rohkeasti yhteistyöhön.
Imatralla on tärkeä osuus sukuhaaratutkimisella
(2-7), jota jalostetaan sunnuntaiaamupäivän aikana.
Menneen kesän tapahtumat sukuseuran suhteen
ovat olleet pienimuotoisia. Sukulehtemme toimitta-

jan Annukan innostamana kävin puolisoni kanssa
Tuupovaarassa Pörtsämön erämaakalmistossa.
Hiljaisuutta ja luonnonrauhaa kaipaava löytää sitä
sieltä. Kalmisto kuuluu vaellusreittiin, joten sinne
on merkitty tie jalkamiehellekin. Kalmistoa hakiessamme pysähdyimme Hoilolan hautausmaalle,
josta ystävällinen paikkakuntalainen neuvoi tien
Pörtsämöön. Hoilolan hautausmaalla lepäävä
Stepan Nenonen kuoli 15.4.1965. Maahan langennut puuristi oli merkkinä. Hautausmaat ovat yksi
konkreettinen sukututkijan matkailukohde.
Nenosten sukuseura on noin 800 hengen kokoinen ja nyt varsin aktiivinen, kiitos ahkerien
toimijoiden. Kuten luonnollista ikääntyminen on
vääjäämätöntä ja vetovastuuta täytyy vaihtaa.
Puheenjohtajuuttani tulee ensi kesänä kahdeksan
vuotta täyteen ja toivomukseni on, että puheenjohtajuus voidaan siirtää seuraavalle. Uskon, että
suvusta löytyy henkilöitä, jotka haluavat ottaa tehtävän vastaan. Olen valmis hallitustyöskentelyyn ja
näin siirtämään tulevalle puheenjohtajalle hiljaista
tietoa. Keskustelkaa, sukulaiset, ja tuokaa hyvissä
ajoin ehdotuksia Imatralle!

Siilinjärvellä 28.9.2011
ESKO O. NENONEN
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”Kaiken
takana
on
nainen...”

- Sanoin Villelle, että kyllä mä tietoja kerään, ja hankin, ja
talletan, mutta sulle jää se esityspuoli, Ulla Nenonen muistaa
naurahtaen takavuosia.

Sukuseuran ”grand old lady”
pitää yhä yllä sukutiedostoa
Nenostutkimuskeskus sukuseuran yhteystiedoissa
kalskahtaa komealta ja vähän mahtipontiseltakin. Kaikkea
muuta kuin mahtipontinen on tutkimuskeskuksen ylläpitäjä ja hoitaja, seuran ensimmäisen puheenjohtajan ja
nykyisen Yljpiämiehen vaimo Ulla Nenonen.
Itsestään sen kummemmin ääntä pitämättä pieni,
sitkeä naisihminen on seuran perustamisesta lähtien
koonnut ja pitänyt yllä arkistoa, jossa ovat henkilötiedot
ja niiden muutokset kaikista Nenosten sukuun kuuluvista
sukuhaaroista ja niiden jäsenistä.
Paksuja arkistomappejako Puijonpankolla Kuopiossa
Hiihtäjäntie 6:n ylimmän kerroksen asunnossa?
Ei. Kaikki on helposti saatavilla sähköisistä tiedostoista.

Vasta eläkkeellä
tietotekniikkaan
Kun Ulla Nenonen vuonna 1989 jäi eläkkeelle KYS:n
(Kuopion yliopistollinen sairaala) neurologisen osaston
sosiaalityöntekijän virasta, hän naurahtaa siinä vaiheessa olleensa helpottuneen iloinen siitä, ettei tuolloin jo
pikkuhiljaa yleistyneeseen tietotekniikkaan tarvinnut
enää perehtyä.

- Sanelukone töissä oli. Siinä kaikki.
Mutta kuinkas sitten kävikään?
81-vuotias hymähtää pieni pilke silmäkulmassa:
- Vasta eläkeläisenä tietokoneelle, kyllä. Paperiarkistoista piti oppia siirtämään tiedot sähköisiksi, koneelle,
levykkeille. Mikko, poikani, neuvoi ja näytti. Nyt ei ilman
uutta tekniikkaa enää pärjäisi.
Ensimmäinen ohjelma oli englanninkielinen Family.

Rouva ratkoo sudokoa
netin Älypää-sivuilla
Nykyisin käytössä on työhuoneessa olevan kiinteän
pöytäkoneen lisäksi myös ”läppäri”, pieni kevyt kannettava tietokone.
- Jos sattuu, että kiinteälle tulee jotain, toinen on
varana käytettävissä.
Tieto-taitoaan Ulla Nenonen on vuosien varrella petrannut useillakin sukututkijoiden tietokonekursseilla.
Erinomaisena hän pitää sitä, että RAY:n (Raha-automaattiyhdistys) tuella Kuopion seudulle on seniorien
Savonettiin saatu erityinen neuvoja, joka tulee sukkelasti
paikalle ja opastaa, jos joskus nousee ongelmakohtia
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Vaikka Ulla
Nenonen perehtyi
tietokoneisiin
vasta eläkkeelle
jäätyään, nyt
hänestä tuntuu
siltä, ettei ilman
uutta tekniikkaa
enää pärjäisi.

ohjelmien tai teknisten hienouksien kanssa.
- Kyllä tämä pitää aivot virkeänä, Ulla Nenonen naurahtaa ja myöntää, että kun aikaa sattuu jäämään, viihtyy
tietokoneella myös päivän uutisia eri lehdistä seuraten
ja - yllätys! yllätys! -sudokoita ratkoen
- Älypää-sivuilla viihdyn, vanha rouva hymyilee.

Arkistoreissu vei
kokonaisen päivän
Kun Ulla ja Ville Nenonen eläkkeelle jäätyään pystyivät
paneutumaan sukututkimukseen intohimolla, joka kiskaisi molemmat, aika oli toinen. Ei ollut sitä tekniikkaa,
joka nyt helpottaa kaikenlaista yksityisihmistenkin välistä
yhteydenpitoa.
- Ei ollut sähköpostia, joka jo vuosia on ollut todella
suurenmoinen apu. Tiedot kerättiin puhelimitse. Ja
ne matkat arkistoihin ja erilaisiin virastoihin lähteiden
äärelle: ajettiin paikan päälle. Milloin Mikkeliin, milloin
Helsinkiin, milloin Nurmekseen. Muistan, kun Ville vielä

oli työelämässä ja Kelan tarkastusmatkalla Nurmeksessa,
mie istuin sen kokonaisen päivän kirkkoherranvirastossa
ja tutkin kenraalin taustoja...
Matka Kuopiosta Mikkelin maakunta-arkistoon vei
kokonaisen päivän. Ja päivälle tuli pituutta reissunkin
jälkeen, kun kerätyt tiedot oli siirrettävä tietokoneelle.
- Se oli todella erilaista aikaa, monin tavoin. Palvelu
arkistoissa ja virastoissa oli ystävällistä. Useimmiten
meille järjestyi jopa oma huone työtä varten, Ulla Nenonen kiittää.

Nuorten kiinnostus
on ollut iso ilo
Viime vuosina ovat ilahduttaneet nuorten yhteydenotot.
- Viime kesänäkin tuli sekä sähköpostitse että puhelimitse useita kyselyitä. Tiedossa oli, että kun isovanhemmista jompikumpi on Nenosia, tai että tietävät suvussa
olleen Nenosia, nyt askarrutti, mihin sukuhaaraan he
itse mahdollisesti kuuluvat. Mielelläni autan. Sitä varten
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sukutietokeskus on, Ulla Nenonen sanoo ja vakuuttaa
jatkavansa sukutiedoston ylläpitoa niin kauan kuin ”järki
pelaa” ja sormet taipuvat näppäimille.
- Jotta kokonaiskuva säilyisi, ja jotta tiedot siirtyisivät
myös jälkipolvien ulottuville. Sukutietojen päivittäminen
on tärkeää, hän korostaa ja muistuttaa, että erityisesti nyt
seuran 20-vuotisjuhlavuoden lähestyessä ajantasaiset
tiedot olisivat tarpeen.

Kiitos aktiiveille
perhetiedottajille
Ulla Nenonen viestii kiitoksia heille, jotka aktiivisesti
täydentävät perheensä ja sukunsa tietoja sukutietokeskukseen.
- Heitäkin on paljon, uskollisia tiedottajia. Mutta aukkoja jää, valitettavasti. On heitä, joiden kohdalla on tieto
syntymästä 1960- tai 1970-luvulla ja lisätieto sen jälkeen
”opiskelija.” Se tuskin nyt 2010-luvulla monenkaan
kohdalla enää pitää paikkaansa.
On perustettu perheitä. On vaihdettu työtä ja paikkakuntaa. Näistä olisi hyvä ilmoittaa.
- Ottakaa reippaasti yhteyttä, Ulla Nenonen sanoo.
- Imatran ensi kesän juhlavuoden-sukukokoukseen
olisi mukava saada esille mahdollisimman ajantasainen
ja oikein päivitetty sukutiedosto.

Sukuharrastus on
rikastanut elämää
Ulla Nenonen, tuolloin Kolunen, Hämeenlinnasta, ja
Kiteen Niinikummun Nenosiin kuuluva Ville Nenonen

tapasivat toisensa Helsingissä 1950-luvun alussa, kun
molemmat opiskelivat Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa.
- Ville opiskeli tiedekunnan puolella. Mie koulutin
itseäni sosiaalihuoltajaksi. Villellä varmaan kiinnostus
yhteiskunnallisiin asioihin, historiaan ja sukuunsa oli
jotenkin myötäsyntyistä ja virkistyi sittemmin Kelan
tarkastusreissuilla, kun tapasi paljon ihmisiä ja kun sukujuuret nousivat puheisiin. Minä kiinnostuin siinä ohessa.
Ja valtavan rikastahan tämä on ollut, rikastuttavaa. On
tavannut uusia ihmisiä, on tutustunut läheisestikin
erilaisiin ihmisiin.
- Ja, tärkeintä, Ulla Nenonen naurahtaa:- harrastus,
sillä sitähän tämä on, on tuonut sisältöä vuosiin.

Mie kerään, tallennan
– siulle se esityspuoli
Niin, se työnjako, sukupuurtajapariskunnan kesken?
- Mie sanoin Villelle, jotta kyllä mä tietoa kerään, ja
hankin, ja talletan, mutta sulle jää se esityspuoli. Villehän aktiiviaikanaan oli suurenmoinen sanankäyttäjä,
ilmaisuvoimainen, erinomainen puhuja. Niin se toimi
hyvin, oikein hyvin.
Yhteisvoimin on syntynyt sukukirjoja Nenosista, myös
Kolusista.
Ulla Nenoselle sukutiedoston nimistä on tullut vuosikymmenten mittaan niin tuttuja, että myöntää jonkun
puhelun jälkeen yöllä liki-unesta hätkähtävänsä hereille:
- Ai niin, sieltä-ja-sieltähän se esiin tullut nimi olikin jo
tuttu. Pitää katsoa aamulla…
ANNUKKA ILVONEN

- Tietojen ajan tasalle saattaminen kunkin jäsenen osalta olisi tärkeää, sukutietokeskuksen ylläpitäjä sanoo.
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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

NENOSTUTKIMUSKESKUKSEN
SUKUTUTKIMUSTULOKSIA:
Atk-tiedostossa oli 13. 09. 2011 yhteensä 27 355
Nenossukuun kuuluvaa henkilöä
POHJOIS-KARJALA (2)
Ilomantsi (145) 113, Joensuu-Kitee-Tohmajärvi (110)
3 856, 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
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Mikko Porvali ja Terhi Pirilä iloitsevat kovakantisista ”esikoisista”.

Kolme teosta parin vuoden sisällä
Keväällä 2010 tuli markkinoille teos Vakoojakoulu.
Päämajan asiamieskoulutus jatkosodassa. Kesäkuussa
2011 ilmestyi Nenos-suvun yhden kurkijokiseen haaraan
kuuluneen nuoren miehen kohtaloihin kiertyvä Kaatunut
Normandiassa. Suomalaissotilaan tarina. Juuri äskettäin
tuli markkinoille sarjan kolmas osa Operaatio Hokki Päämajan vaiettu kaukopartio.
Kolme tarkkoihin tutkimuksiin pohjautuvaa teosta
parin vuoden sisällä. Mistä irrotat ajan kaikkeen tuohon
tuotteliaisuuteen, Mikko Porvali?
Rikoskomisario, OTM, ylil (res) naurahtaa ja toteaa,
että paljon pohjatyötä tuli tehtyä jo opiskeluaikana.
- Olin pari vuotta sitten vuoden opintovapaalla, hän
sanoo, mutta hymähtää, että kun kirjalliset kiireet ja
virkatyö ovat pitäneet kiireisinä, häämatka jäikin sitten
syyskesään 2011.
Porvali ja Terhi Pirilä kuulutettiin avioliittoon Ilmajoen

sukukokouksen juhlajumalanpalveluksessa heinäkuussa 2010. Häistäkin on siis yli vuosi.
- Ei vain aiemmin ollut irrotettavissa yhteistä aikaa.

Olavi Nenosesta
juohautti isoäiti
Aiheen Kaatunut Normandiassa, Suomalaissotilaan
tarina -teokseen Mikko Porvali sai isoäidiltään Rauha
Porvalilta (o.s. Nenonen), joka kuului suvun Kurkijoen
haaraan. Kirjan päähenkilö, vuonna 1923 syntynyt Olavi
M. Nenonen oli Mikko Porvalin isoäidin pikkuserkku.
Kirja kertoo Olavi Nenosen vaiheikkaasta matkasta
Kurkijoelta Kanadaan ja sieltä Britannian koulutusleirin
kautta Louvignyyn Ranskan rannikon taisteluihin.
Olavin isä, ”hyvän perheen poika”, syyllistyi ryös-
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tömurhaan vain viikko ennen Olavin syntymää. Isä
tuomittiin elinkautiseen vankeuteen, kun Olavi oli vajaan
vuoden ikäinen.
Olavin äiti pakeni häpeää Kanadaan ja jätti pojan mummon kasvatettavaksi. Viisitoista täytettyään Olavi siirtyi
äitinsä luokse Kanadan Ontarioon ja kasvoi aikuiseksi
työskennellen Kanadan kultakaivoksissa.

”- kritisoitiin kirjan
loppuosaa
sotilas-jargonista -”
Kanada julisti sodan Suomelle joulukuussa 1941.
Karjalaispojasta tuli uudessa kotimaassaan viholliskansalainen. Olavi pestautui Kanadan maavoimiin ja lähti
sotaan kanadalaisen jalkaväen taistelijana. Sotamies
Nenonen kaatui Normandiassa Caenin kaupungin valtaukseen liittyneessä operaatiossa heinäkuussa 1944.

Isänpäivän ja joulun
myyntiluvut jännittävät
Kaatunut Normandiassa on mikrohistoriaa, joka
välittää rivimiehen elämänmakuisen näkökulman.
Millaista palautetta kirja on saanut?
- Jopa YLE:n uutisten uutiskynnys ylittyi. Heti kirjan
ilmestyttyä teoksesta oli useita juttuja sekä iltapäiväettä sanomalehdissä, Mikko Porvali sanoo.
- Oikeinkin rohkaisevaa palautetta on tullut, vaikka
kirjahan on esimerkiksi sivumäärältään suhteellisen
vaatimaton. Enimmäkseen palaute on ollut hyvää,
arvostelut positiivisia. Jossain kymenlaaksolaisessa
lehdessä kritisoitiin kirjan loppuosaa sotilas-jargonista.
Sitähän se tosin monin paikoin onkin, Porvali myöntää.
Hän sanoo, että myyntilukuja sekä hän tekijänä että
kirjan kustantaja odottavat innolla.
- Suomessa yli 90 prosenttia etenkin sotahistoriaaiheisista myydään syksyisin isänpäivän ja joulun markkinoilla, joten vasta vuodenvaihteen jälkeen tiedetään,
kuinka opus on kiinnostanut lukijoita.

Arvovaltainen lukija
kiitteli Vakoojakoulua
Vakoojakoulu. Päämajan asiamieskoulutus jatkosodassa sai huomiota varsin arvovaltaiseltakin taholta.
Nykyinen ulkoministeri Erkki Tuomioja noteerasi sen
internetissä pitämässään blogissa toukokuussa 2010.
Tuomioja kirjoitti muun muassa näin: ”Yleensä vakoilua
käsittelevät kirjat, myös tutkimuksina julkaistut, on
lähestulkoon kaikissa maissa kirjoitettu sensaatiohakuisina ja usein myös seikkailukirjoja jäljittelevinä
kertomuksina vahvasti karrikoituine roistoineen ja
sankareineen. Niitä leimaa myös vahva ideologinen ote,
aivan erityisesti silloin, kun kohteena on Neuvostoliiton
harjoittama tai sitä vastaan suunnattu vakoilu. Tähän

nähden Mikko Porvalin tasapainoinen ja huolellisesti
tehty Vakoojakoulu on hyvin poikkeuksellinen ja kiitoksen ansaitseva suoritus ottaen myös huomioon,että
se perustuu varsin hajanaiseen ja aukolliseen lähdeaineistoon.”
Tuomiojaa tämäkin: ”Mikko Porvali on ammatiltaan
poliisi, mutta tässä tapauksessa rikostutkijan ote on
lähes yhtä varma kuin historiantutkijan. Oma mielenkiintonsa on silläkin, että häntä on työhön inspiroinut
hänen isoisänsä Antti Porvalin osuus vakoojakoulun
organisoijana ja opettajana.”

Nyt hieman happea
- ja tutkimustyötäkin
Hiljakkoin markkinoille tullut sarjan kolmas teos,
Operaatio Hokki - Päämajan vaiettu kaukopartio, on tutkimus jatkosodan aivan viimeisiltä viikoilta. Jatkosodan
viimeisen suuren taistelupartion tarinan kertova teos
perustuu mukana olleiden kertomuksiin sekä aiemmin
julkaisemattomiin aikalaislähteisiin ja valokuviin.

”- toistaiseksi suunnitelmat ovat
niin kaukaisia, ettei niistä kannata
suuremmin puhua -”
- Mannerheim-ristin ritarin, kapteeni Lauri Honkasen johtama taistelupartio lähetettiin hyökkäämään
Petroskoin ratapihalle aivan rauhantunnustelujen alla
syksyllä 1944. Itse pidän kirjaa toistaiseksi jonkinlaisena
pääteoksenani, Mikko Porvali sanoo.
Entäpä jatkossa? Joko on suunnitelmia seuraavista
kirjoista?
- Jotain uutta pientä aina on, mutta toistaiseksi
suunnitelmat ovat niin kaukaisia, ettei niistä kannata
suuremmin puhua. Kustantamon kanssa oli kustannussopimus kolmesta teoksesta. Seuraavien suhteen
täytyy ensin vetää hieman happea ja tehdä rauhassa
tutkimustyötä. Laatu ei saa kärsiä kustannustahdin
vuoksi, Porvali sanoo ja arvelee, että varmastikin vuosi
tai pari kuluu ilman uusia kirjoja.
- Muuta kirjoittelua toki tulee tehtyä säännöllisesti
kaiken aikaa, vuonna 1980 Petäjävedellä syntynyt,
karjalaista ja hämäläistä verenperintöä tunnustava
kirjoittava komisario sanoo.
ANNUKKA ILVONEN
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Pyöreät 80 täyteen kesällä
Heinäkuun 1. päivänä 2011 täytti meidän Nenos-suvun
vanhin miespuolinen jäsen Arvo Nenonen 80 vuotta.
Hän syntyi Kuolemajärven Hatjalahdessa Simo Wilheminpoika Nenosen ja Karoliina Aapramintyttären
(o.s. Hietanen) nuorimmaksi lapseksi talon saunassa.
Arvo asui sisarustensa Einon, Emilin, Tyynen ja Vienon
sekä äitinsä kanssa Uustalon puolikkaassa – isä kuoli
kun hän oli 2-vuotias.

Evakkotielle
Sotaa pakoon lähtö tapahtui 2. päivänä joulukuuta
1939 yhdessä äidin ja siskojen kanssa. Ensin linja-auto
vei Kaislahteen, sieltä edelleen laivalla Turkinsaareen,
josta lähdettiin Säkkijärvelle. Siellä viivyttiin pari viikkoa,
jonka jälkeen matka jatkui junalla Matkuun, josta tuli
evakkopaikka.
Ensimmäinen talvi vietettiin Vuoltun koululla, jonka
jälkeen Elma Lehtinen sai heidät majoitettavakseen. Perhe
asui yläkerran huoneessa, jonka pystyuunissa keitettiin
ruuat. Arvo jatkoi koulunkäyntiä Matkussa.
Välirauhan aikana kotiin Hatjalahteen meni ainoastaan
vanhin sisko Tyyne.

Työhön tehtaalle
19-vuotiaana Arvo meni Valkeakoskelle Yhtyneille
Paperitehtaille töihin. Työ alkoi heinäkuussa 1950 ja jatkui

aina eläkkeelle jäämiseen asti vuoteen 1991.
Matkan varrella löytyi oma ”sisar hento valkoinen”,
Anneli Mustila, jonka kanssa hänet vihittiin heinäkuussa
1960.
Arvo ja Anneli viettivät kesät Viialan Jumusenselän
rannalla kesämökillä ja siellä Arvo on tämänkin aurinkoisen kesän viihtynyt.
Talvisin matkat veivät etelän lämpöön, Rodos on ollut
yksi suosikkipaikka ja sieltä löytyy paikallisia tuttaviakin.

Hatjalahden muistoja
Arvo on myös ollut aktiivinen kotiseutumatkailija.
Hatjalahdessa hän on käynyt kymmenisen kertaa kertoillen mukana olleille jälkipolville juttuja paikallisista
henkilöistä ja esitellyt kylän asukkaiden asuinpaikat.
Arvon kotitalon perustuksilla on tällä hetkellä kesämökki,
joka on rakennettu entisen talon hirsistä 1950 luvun
alussa. Muutaman kerran ovat vieraanvaraiset mökkiläiset kutsuneet votkapaukuille ja silloin löytyi mökistä
uusiokäytössä tuttu vanha puusohva! Matkoilla lähteellä
on juotu raikasta vettä, kahlattu omassa rannassa ja
katsastettu ”saarnakivi Loukose ja Laasose välis”, jonka
päällä ahkera kirkossa kävijä piti pienenä pyhäkoulua
Nenosen Anjalle, Peltosen Mirjalle ja Elmalle, Laasosen
Hilkalle sekä Loukosen Kirstille. ”Yhe kerra Hilkka ei totelt.
Häntä käi naurattamaan rukouksis. Sillo mei jämäkkä
pappi tais suuttuu ja hää päätti antaa yksityisopetusta

Sisarukset Tyyne, Vieno ja Arvo Nenonen Hatjalahdessa entisen kotinsa rannassa. Kuva on vuodelta 1994.
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Perustava Oy
vei palkinnon
Orimattilaan
Vuoden 2011 valtakunnallisen Nuori yrittäjä -kilpailun
kärkikolmikkoon pääsi Orimattilassa vuodesta 2007
toiminut Perustava Oy.
Veljesparien Jussi ja Markku Nenosen sekä Lauri ja
Tuomo Paaso-Rintalan yhteisesti vetämän Perustava
Oy.n tuotteena on paikalla valettavien betoniperustusten
toimittaminen pääasiassa pientalojen rakennuskohteisiin.
Suomen Yrittäjien ja Yksityisyrittäjäin Säätiön jo 14.
kertaa järjestämän Nuori yrittäjä -kilpailun raati totesi
yrityksen olevan hyvä esimerkki innovatiivisuuden ja
kovan työnteon merkityksestä yritystoiminnassa. Raati
kiitteli, että yritys on soveltanut ja tuotteistanut rakennusalalla perinteisiä työ- ja toimintatapoja uudella tavalla.
Tuoteideaa on kehitetty asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.
Palkittu yritys toimii Orimattilan ja Tampereen toimipisteistä koko eteläisessä Suomessa. Perustava Oy
työllistää yrittäjien lisäksi 22 henkilöä. Liikevaihto on
yli 3 miljoonaa euroa.

Arvo Nenonen 80-vuotispäivänään Hotelli Caribian
edustalla.
rukovelemises. Oppilas ja opettaja männiit Uuvetalo riihee
ja opetus alko. Nukoile! ei vaikutusta. Jos mei Hilkka
ei nukoile, nii pannaan nunkkaan”. Näin muisteli Anja
Pesonen (ent. Nenonen) Hatjalahti-kirjassa.

Onnea, uusia reissuja
Arvo vietti merkkipäivänsä Turussa, jossa hän vei
sisarentyttären käymään Mietoisten hautausmaalla ja
kertoi siellä lepäävistä monista sukulaisista ja muista
hatjalahtelaisista.
Syntymäpäivän illan kruunasi risteily Ukkopekkalaivalla Loistokarille aurinkoisen ja lämpimän sään
vallitessa. Arvo totesi useampaan otteeseen, ettei tunne
itseään vielä kahdeksankymppiseksi vaan ennemminkin
seitsemänkymppiseksi.
Sukulaiset ovat samaa mieltä ja toivottavat nuorekkaalle
Arvolle onnea ja pitkää ikää, mukavia uusia reissuja sekä
kotiseudulle että etelän aurinkoon.
Vantaa 9.8.2011
LIISA TYYNENTYTÄR HOIKKA

Klikkaa netissä:
Nenosten
sukuseuran
kotisivu
internetissä

nenoset.net
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Imatran juhlakokouksen
valmistelut jo vauhdissa
Ilmajoen sukukokouksesta heinäkuussa 2010 suvun
puukello lähti Maija-Liisa ja Martti Nenosen mukana
Imatralle, jossa sovittiin pidettäväksi Nenosten sukuseura
ry:n 20-vuotisjuhlakokous kesällä 2012.
- Valmistelut ovat hyvällä mallilla. Kaksipäiväisen
tapaamisen ohjelmarunko on koossa ja muun muassa
valtioneuvos Riitta Uosukaisen tulo sunnuntain päiväjuhlan juhlapuhujaksi on varmistettu, Martti Nenonen kertoo.
Sukukokous pidetään Imatran kylpylässä. Tutustumiskohteina lauantain kiertoajelulla ovat Rajamuseo ja
arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema Kolmen ristin kirkko.
Ennen Ukonlinnan illanviettoa sukutapaamiseen tulleet
pääsevät tutustumaan Suomen suurimpaan voimalaitokseen. Kierroksen päälle voi ihastella kuuluja Imatran
kuohuja Imatran kaupungin tarjoamassa ilmaisessa

koskinäytöksessä. Illan Saimaan rannalla Ukonlinnassa
juontaa tuttu tv-kasvo Pirjo Lonka.
Sunnuntain sukujuhlan juontaa imatralaislähtöinen
Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Juhani Nenonen.
- Ruokolahden Kotaniemen Nenosiin kuuluva teologi
Ulla Nenonen on lupautunut kertomaan peräti viidenkymmenen vuoden ajan (1961-2011) Namibiassa tekemästään lähetys-, opetus- ja käännöstyöstä. Nenosen
työtä arvostetaan suuresti niin maan kirkollisissa kuin
valtiollisissakin piireissä, Martti Nenonen mainitsee.
14.-15.7.2012 pidettävän 20-vuotisjuhlakokouksen ja
Imatran sukutapaamisen tarkka ohjelma on seuraavassa
Nenossuku-lehdessä, joka postitetaan sukuseuran jäsenille toukokuussa 2012.

V.P. Nenonen - elämä tykistölle
Suomen Tykistömuseon julkaisu n:o 9
Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2009
Copyright Nenosten Sukuseura ry
Julkaisun hinta
yksittäiskappaleena

25 e/kpl + postikulut
TARJOUS:
TILAA JOULULAHJAKSI
5 kpl kirjoja á

20 e/kpl +postikulut

Sukuseuran jäsenet voivat saada
julkaisua myyntiin 20 kpl erissä,
jolloin hinta on

15 e/kpl

Tilaukset ja tiedustelut:
Pertti Nenonen pertti.nenonen@kolumbus.fi
Heikki Mäkynen, Trumpettikuja 2 D 48, 00420 Helsinki, puh. 0400 404642
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Kuvassa Tuula Taunontytär Hakalahti (o.s. Nenonen), aviomies Juhani Hakalahti ja tyttärenlapset Aura ja Aatos
Hakalahti.

Riemua
ja juhlaa
Oulussa
Nenossuku
julkaisee
sukutietoja
”luvan perästä”
Tietosuojalain mukaan sukutietokeskukseen ilmoitettujen sukutiedoissa tapahtuneiden muutosten julkaise-

Tervehdys, sukuseuralaiset!
Täytin 70 vuotta 12.7.2011 täällä Oulussa, Vikiönkujalla.
Vähän sisarten ja serkkujen kesken synttäreitä vietettiin
ja kuvia otettiin.
Sukuseuralta sain komean onnittelukortin. Kiitos!
”Riemujuhlavuosi” 2011 on siksikin, että tuli kuluneeksi
50 vuotta yo-lakin saamisesta.
TUULA HAKALAHTI
minen 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
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Porautukaa sukunne historiaan:

Mikko Porvalin kirja ”Kaatunut Normandiassa”
Jokaisella suvulla on mustat lampaansa. On asioita ja
ihmisiä, joiden olemassaolosta vaikenemisen uskotaan
hävittävän koko häpeän.
Ja mikä uteliaisuuden kutkutus, kun myöhemmät
sukupolvet pääsevät tällaisen tarinan jäljille.
Mikko Porvali on antanut valaisevan ja innostavan
esimerkin sukutaustojen perkaamisesta kirjoittamalla
kirjan Olavi Nenosesta.
Kirjaa lukiessa kiinnittyi huomio sen kieleen: sujuvaa ja
ymmärrettävää, sanavalinnoillaan lukemaan houkuttavaa
suomea. Lukemaan houkutti myös se, ettei olisi tarvinnut
välttämättä tietää ennakkoon mitään Normandian maihinnoususta tai toisesta maailmansodasta. Mielenkiintoisesti
etenevä tarina piti paitsi kiinni tarinassa, kertoi myös
sopivan yksityiskohtaisesti tapahtumaympäristöstä.
Sotahistorian tuntija Mikko Porvali kuljettaa lukijaa
asiantuntevasti läpi sotanäyttämön. Tapahtumiin on

löytynyt tasapuolisesti näkökulmat kummaltakin sotivalta
osapuolelta. Arkistotietojen muokkaaminen eläväksi
tekstiksi on ihailtavaa.
Tätä kirjoitettaessa ymmärtää hyvin, miksi PoliisiPorvali muistuttaa kirjan lopussa sormi pystyssä rikosten vaikutuksista syyttömien elämään. Samalla tavoin
sormella voisi osoittaa myös sotaa: senkin vaikutukset
tunnemme välillisesti vielä monessa sukupolvessa.
Kirjan viimeisellä sivulla nousi mieleen kysymys, mitä
tapahtui koko tapahtumasarjan alkuunpanijalle, Antille,
vankilasta vapautumisen jälkeen?
Ehkäpä jokin Mikko Porvalin seuraavista kirjoista kertoo
meille vielä senkin.
26.7.2011
Auni Saarinen, Helsinki
Mikko Saarinen, Lahti

DVD palauttaa mieleen helteisen heinäkuuviikonlopun iloisia ja värikkäitä tunnelmia.

DVD Ilmajoen
tapaamisesta
nyt valmis
Heinäkuun 2010 Ilmajoen sukukokouksesta koottu DVD
on valmistunut ja kiinnostuneiden tilattavissa.

Kaksi päivää, kaksi levykettä. Toisella lauantain, toisella sunnuntain tapahtumat, kertoi hanketta Ilmajoella
pyörittänyt Pekka Rasku, jolle myös DVD:n tilaukset
voi osoittaa.
Videokuvaajana oli Jari Suksi, joka vastasi DVD:n
teknisestä toteutuksesta. Digikuvat otti Kati Rasku.
DVD:n hinta on 21 euroa.
Pekka Raskun yhteystiedot: puh. 0400 491779, sähköposti raskupe@gmail.com, postiosoite Ilmajoentie
605, 60800 Ilmajoki.
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NENOSTEN
SUKUSEURATUOTTEET
– hyviä lahjaideoita!

Syksyn herkkujen äärellä vasemmalta Aimo ja Raija
Nenonen, pöydän päässä nimipäiväsankari Pirjo
Jokela. Edessä oikealla Seppo Salin. Kuvan näppäsi
Aimon ja Pirjon serkku Annukka Ilvonen.

Hiekanpään
herkkusieniä
Pirjon-päivillä
Pirjo Jokela (o.s. Nenonen) pitää kunniassaan vanhaa
nimipäiväkahvien perinnettä.
- Ennen pistäytyivät aina Saimin ja Erkin ja Helmin,
ja Aarnen ja Mirjan, ja Reinon ja Airin - vähintäänkin
lähisuvun nimppareilla toinen toisissaan sukulaiset ihan
kutsumatta, Kiteen Hiekanpäässä Karjalan Pyhäjärven
rannalla myöhäsyksyyn asti kesämökillä miehensä kanssa
viihtynyt muisteli.
Pirjon-päiviä juhlittiin lokakuun alussa.
Tarjolla oli tietysti kotoista herkkua, luomua luonnosta:
sienivoileipiä, ja puolukkapiirakkaa!

Aikamatka
maisemaan
Kuopiossa
Muuttuuko aikakäsitys ja käsitys maailmasta mitenkään, kun silittää 3,7 miljardin vuoden ikäistä kiveä?
Vaikutusta ehtii vielä kokeilla Kuopion museossa,
jossa 8.1.2012 asti voi tutkia museon ja Geologian
tutkimuskeskuksen yhteistyönä toteuttamaa Aikamatka
maisemaan –näyttelyä.
Näyttelyä suunnittelemassa ja rakentamassa ollut
geologi Jari Nenonen totesi avajaisissa Aikamatkan
osoittavan, miten itäsuomalainen maisema on aikojen
saatossa muuttunut.
Tässä mennään miljardien vuosien taakse, maapallon
alkuajoilta nykypäivään. Se on hillitön matka, Nenonen
sanoi.
Itä-Suomen kiehtovan geologian lisäksi näyttelyssä
voi perehtyä eliölajistomme historiaan.

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

puinen pinssi/rintaneula

Nenos- kirjekuoria kokoa C5
/10 kpl, yksittäin 0,20e/ kpl
Nenos- kirjekuoria kokoa C4
/10 kpl, yksittäin 0,50 e/kpl
Nenos-postimerkkejä
/20 kpl

Nenos-postimerkkejä
/kpl
		

18,00 €
6,00 €

2,00 €
5,00 €

35,00 €
2,00 €

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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Aarne Nenonen
1922-2011
Kunnallisneuvos Aarne Nenonen kuoli pitkään kestäneen sairauden jälkeen 15.2.2011. Hän oli syntynyt
Ruovedellä 21.12.1922. Poikalapsen syntyminen koettiin perheen piirissä erityisen iloisena tapahtumana,
saatiinhan tällöin sukutaloon uusi isännän alku. Pirteä
poika oli pienenä innokas painimaan, suoritti aikanaan
oppivelvollisuutensa ja kävi sen jälkeen viisi luokkaa
oppikoulua.
AARNELLE LANKESIVAT aikuisten vastuut poikkeuksellisen nuorena. Mooses-isän kuoltua Aarne sai vastuulleen
talon isännyyden jo 16-vuotiaana. Tietopohjaa ammattiin
antoi maamieskoulu. Nuoresta saakka Aarne Nenoselle
olivat tärkeitä myös isänmaan asiat. Ennen asevelvollisuusaikaansa hän osallistui Ruoveden suojeluskunnan
toimintaan.
Asevelvollisuutensa Nenonen suoritti 1941-1943
osallistuen jo tänä aikana JR 57:n joukoissa sotatoimiin.
Aliupseerikoulun jälkeen hän sai ryhmänjohtajan tehtävän.1944 suoritettu upseerikurssi toi vänrikin arvon.
Vänrikkinä hän toimi Niinisalossa koulutustehtävissä.
Jatkosodan kriittisissä vaiheissa hän osallistui Kannaksella Lumisuon lohkon kiivaisiin torjuntataisteluihin.
Yliluutnantiksi hänet ylennettiin 6.7.1974.
KUN SITTEN sotavuosien päätyttyä päästiin rauhan
toimiin, alkoivat kiireiset ammattityöt. Tilalla oli jo
1940-luvulla ollut sahaustoimintaa omiin tarpeisiin ja
myös naapureille. Työtä jatkettiin sotien jälkeen aiempaa
aktiivisemmin. Kun ala näytti kasvumahdollisuuksia
omaavalta, perusti Aarne yhdessä Reino Ahon kanssa
1971 Kinnaskoski-nimisen sahayhtiön. Tarmokkaalla
työllä ja kehitystä seuraamalla yhtiö menestyi. Tänään
se on merkittävä yritys alallaan. Aarne toimi yhtiön
toimitusjohtajana vuodet 1970-86 ja vuodesta 1986
hallituksen puheenjohtajana. Hän oli aktiivisesti mukana yhtiön toiminnassa aina 20.1.2000 sattuneeseen
sairastumiseen saakka.
LUONTEELTAAN päättäväiselle, lujatahtoiselle ja
aikaansaavalle miehelle kertyi runsaasti julkisia luottamustehtäviä.
Aarnella oli halua ja taitoa vaikuttaa laaja-alaisesti
yhteiskunnan toimintoihin. Hän oli Ruoveden Keskustapuolueen kunnallisjärjestön puheenjohtajana 1955-59,
jolloin toimi myös Pohjois-Hämeen piiritoimikunnan
varapuheenjohtajana. Keskustapuolueen puoluevaltuuskunnan jäsen ja metsäpoliittisen valiokunnan jäsen
hän oli 1962-70.
Kunnalliselämässä Nenonen oli Ruoveden kunnanvaltuutettu 27 vuotta, myös kunnanhallituksen jäsen sekä
vuosia monissa lautakunnissa. Kunnallisneuvoksen
arvon hän sai 17.8.1984.
Nenonen vaikutti Pohjois-Hämeen Metsänhoitoyh-

distysten liiton liittohallituksessa ja MTK:n metsävaltuuskunnassa.
Liike-elämässä hän oli useiden yritysten mm. Oy Unionöljy Ab:n, Hämeen Osuusteurastamon, Sata-Hämeen
Osuusteurastamon, Pohjan Saha Oy:n, Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Sampsan, Oy Kasviöljy Ab:n ja Suomen
Sahat ry:n hallinnossa.
Rahoitusalalla keskeisinä olivat säästöpankkijärjestön
toiminnot. Suomen Säästöpankkiliiton hallintoneuvoston
jäsen Nenonen oli vuodesta 1972 alkaen ja varapuheenjohtaja 1976-88.
NUORENA AARNE Nenonen oli aktiiivinen liikunnan
harrastaja. Pesäpallossa hän oli vahvan osaajan roolissa.
Pesäpallokentän laidalta löytyi myös Sinikka-puoliso.
Myöhäisvuosina osallistuminen työelämään ja lukuisiin
luottamustehtäviin ei jättänyt hänelle paljoa aikaa harrasteille. Työ ja toiminta kiinnostavien asioiden parissa
kelpasivat hänen mielestään myös harrastuksiksi.
ELÄMÄNSÄ perusarvoiksi Aarne Nenonen koki kodin,
perheen, rakkauden läheisiin, työn ja isänmaan. Ne värittivät hänen toimiaan läpi elämän. Erään merkkipäivähaastattelunsa yhteydessä hän luonnehti itse elämänkaartaan,
että on saanut elää hyvin mielenkiintoisen elämän, jossa
hänellä on ollut käytössään koko kapasiteettinsa. Jos
saisin valita uudelleen, eläisin samoin, mutta kokemiani
virheitä välttäen, hän vielä lisäsi.
MAUNO TAKALA
Kirjoittaja on Aarne Nenosen ystävä
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Aune Lind, o.s. Nenonen
20.1.1923-13.7.2011

Aurinkoisena elokuun perjantaina, 5.8.2011, kokoonnuimme pienellä joukolla Hyvän Paimenen (Pakilan)
kirkkoon Helsingissä. Oli aika jättää viimeiset jäähyväiset
”Nuttumäen Aunelle”.
Hän syntyi tammikuisena lauantaipäivänä Olli ja Iida
(o.s. Vilkki) Nenosen 13 lapsisen katraan seitsemäntenä.
Jo pienenä tyttönä Aune oli Vilhelmiina-mummon
ja Simo-ukin ilona Hovinmaalla ja myöhemmin äidin
siskojen, Siirin ja Selman, luona Viipurissa. Välillä hän
kävi suorittamassa oppivelvollisuuttaan Ojamäen koulussa Aura Pajamon oppilaana. Virallisesti (kirkokirjan
mukaan) hän muutti Kiteeltä Viipurin tuomiokirkkoseurakuntaan 24.3.1939 eli ollessaan 16 vuotias. Tädit
olivat järjestäneet työpaikan Heitto Oy:n kangaskaupasta.
Talvisodan sytyttyä oli palattava välillä Nuttumäelle. Lopullinen muutto Viipurista tapahtui ensin Keski-Suomeen
Jyväskylään ja sieltä Helsinkin Heitto Oy:n mukana. Helsingissä Aune työskenteli ensin Heiton kangaskaupassa
yhdessä Siiri-tädin kanssa.
Avioiduttuaan heinäkuussa 1951 liikkeenharjoittaja
Olavi Lindin kanssa Aune teki mm. lämpömittareiden
asteikkoja puolisonsa mittaritehtaalle, missä myös Aunen
siskot, Eila ja Anneli, tienasivat opiskelurahoja. Sotainvalidi puoliso myi mittaritehtaansa ja yrittäminen vaihtui
vaatetusalaksi. 1960-luvulla molemmilla puolisoilla oli
oma liike, Aunella miestenasusteliike Munkkivuoren
ostoskeskuksessa ja Olavilla valikoimaltaan suurempi
asusteliike Fleminginkadulla Kalliossa. Lapseton avioliitto päättyi Olavin menehdyttyä haimatulehdukseen
kesällä 1966.
Vilkas yhteydenpito sodan jälkeen Helsinkiin sijoit-

tuneiden ”Viipurin-tätien” ja muidenkin äidinpuolen
sukulaisten kanssa antoivat Aunelle tukea ja turvaa niin
liikeasioissa kuin henkilökohtaisella tasolla. Aira-serkun
ennenaikainen kuolema oli jättänyt kaksi lasta ilman äitiä.
Aune löysi puolisonsa menettäneestä lasten isästä ystävän. Aune ja Eino Oksanen avioituivat heinäkuussa 2000.
Suuren perheen tyttäristä moni lähti jo varhain etsimään
elämän eväitä kodin ulkopuolelta, kolmelle pojille riitti
”miestentöitä” omasta takaa.
Iida-äidille ei ollut helppoa luopua tyttäristään ja kerrotaan hänen käyneen ”itkemässä ikäväänsä ruokahuoneessa”. Aune kävi Iida-äidin kanssa kirjeenvaihtoa pyytäen
äitiään kertomaan omasta lapsuudestaan. Iida kirjoitti
pitkän tarinan omasta ja esiäitiensä elämästä – mitään
kaunistelematta. Äiti oli perustellut omien tyttärien aikaista maailmalle lähettämistä ”saisitte paremman elämän”.
Aunea jäivät kaipaamaan puolison ja hänen perheensä
lisäksi kolme siskoa ja veli perheineen sekä sisarusten
lapset.
Eila Tuupanen
Bertta-siskon tytär

VAINAJIA
Eine Agneta Nenonen (o.s. Kestilä) kuoli Oulussa
17.5.2011. Hän oli syntynyt Pyhäjoella 7.7.1921. Seitsemän lasta perheineen jäi kaipaamaan rakasta äitiä,
anoppia ja mummua.
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Suvun piiristä

Naisvoimaa ja iloa, kikatustakin, Seija Raatikaisen pihalla Espoossa kesällä. Vasemmalta Anna Raatikainen sylissään pikkuinen Laila-tytär, Miia Nenonen, Annukka Majanto, Eeva ja Seija Raatikainen, Eevan vanhempi tytär
Elina Mikkola, Miian nuorempi tytär Lotta Savenius ja päänsä kuvaajalta piilottanut Eevan nuorempi tytär Ulla.

Syyskuun
sankareita

Asseri Rasku ja lapsenlapset Senja, vasemmalla,
ja Salomon.

Jopas sattui: kaikilla syntymäpäivät syyskuussa!
Asseri Rasku Ilmajoelta täytti kunnioitettavat 89 vuotta.
Senja Rasku sai täyteen kolme vuotta ja pikkuveli Salomon ensimmäisen vuodenkiertämänsä syyskuun 13.
päivänä. Onnea!
Kaikkien juuret kiertyvät Parikkalan-esiäitiin Hilda
Raskuun (o.s. Nenonen), jonka muistoa juhlittiin Nenossuvun Ilmajoen sukukokouksessa heinäkuussa 2010.
Hilda Raskun aviomies oli nimeltään Salomon, joten pojanpojanpojanpoika kantaa kunniakasta nimiperinnettä.
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Toimittajalta
”Ei aina käy niin/ kuin haaveiltiin…”
Vanhaa viisua pitää minunkin nyt tapailla: Anja Nenoselle
lupailemani jutut Pieksämäen suunnasta ja siellä vaikuttavasta
sukuhaarasta siirtyivät hamaan tulevaan.
Työ, siis leipätyö, piti kiinni, pitivät omatkin kiireet.
Nyt työstä olen hellittänyt eli jäin juuri vakituisesta toimittajahommasta eläkkeelle. Vastaisuudessa eli tästä lähtien tiedän
voivani nykyistä paremmin paneutua tähän harrastukseen,
sukulehden tekoon – sen, minkä halonhakkuulta, tuvan lämmitykseltä, lumenluonnilta ja kirjavalta lukemiselta ynnä kirjoompelulta ennätän.
Tosin sukulaisiltakin toivoisin lehden suhteen aktiivisuutta,
muiltakin kuin hyviä juttuvinkkejä sen ”vastaisen” varalle lähettäneeltä Pieksämäen Anjalta.
Jutut ovat tervetulleita, kuvat ovat tervetulleita, pienet sukutiedot
kuten syntymät, häät ja muut perhejuhlat synttäreistä rippi- ja
yo-juhliin ovat tervetulleita. Juttuvinkit ovat tervetulleita. Mistä
haluaisitte sukuseuran lehden kertovan? Kaikenlainen palaute
on tervetullutta.
Seuraava Nenossuku tulee sukuseuraan jäsenmaksunsa hoitaneille jäsenille postitse toukokuussa 2012. Siihen tarkoitetun
materiaalin toivon saavani viimeistään maaliskuun loppuun 2012
mennessä. Yhteystietoni ovat lehdykän sivulla 16.
”Pietään yhteyksiä!” tai ”Pirrauta kun jouvvat!” tai ”Pistäyvvy
jos kiireiltäs ennätät!” sanotaan meillä päin, täällä Itä-Suomessa.
Tarkoitamme, mitä sanomme: yhteyksiin!
ANNUKKA ILVONEN
äidin puolelta Kiteen Niinikummun Nenosia
Kuvan Puruvesi-lehdestä kesälomailevasta toimittajasta otti
Vanhassa Valamossa, Laatokan saarella, viiden päivän hiljennys- ja luontoretkellä kiteeläinen Tupu Vuorinen.

Nenosten sukuseuran kotisivu internetissä
http://nenoset.net

