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Kasvimaalla uurastaminen ja monimuotoisen kasvun seuraaminen on Raija Nenosesta mielekästä ja mieluista
ajanvietettä. Ilo ja hyöty yhdistyvät.

Pikkelsitarpeita kerrakseen
Kesän 2013 sää oli etenkin Itä-Suomessa lämmin,
jopa helteinen. Vaikka sateet jäivät melko vähiin, monen kotitarveviljelijän palstat uhkuivat loppusyksystä
muhkeaa satoa.
Kiteen Lohelassa asuvien Raija (o.s. Immonen) ja
Aimo Nenosen kotitarvepalstalla vieraillut sai hieraista
silmiään toisenkin kerran: ohoh! Onpa möllyköillä kokoa!
Jättikurpitsat loistivat kasvimaalla kuin auringot, kookkaat lehdet peittivät viereistä nurmea kuin tropiikissa.
Syyskuun alkupuolella kasvattaja arvioi kurpitsoiden
painoksi jo liki 70 kiloa.
- Nää jäivät pieniksi, kasvattaja sanoi vaatimattomasti.
- Suurin, pari vuotta sitten, pamautti painoviisarin 150
kiloon. Saman syksynä koversin satakiloiseen Halloween
- lyhdyn, Raija Nenonen myhäili.
Jättivihanneksiin hän hurahti vuonna 2011, kun oli jo
pitempään seurannut niin televisiosta kuin puutarhalehdistäkin jättikurpitsan viljelijöiden kokemuksia. Samana
vuonna Raija liittyi valtakunnalliseen yhdistykseen.
- Jäsenmaksulla saa siemenvalikoimia. Omilla siemeJulkaisija: NENOSTEN SUKUSEURA R.Y.
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nillä en ole kokeillut, vielä.
Aviomiehen rakentamassa viherhuoneessa pullistelivat
jättikurkut ja -tomaatit. Kasvimaalla rehotti jättipunajuuria,
lanttua ja porkkanaa, myös purjoa, palsternakkaa ja
selleriä. Ja tietysti myös hyvä valikoima kaaleja.
- Käyttö? Kaikki hyötykasvit tavalla tai toisella ruokatalouteen ja leivän jatkeeksi. Kurpitsoista pikkelsiä,
marmelaadeja, keittoja… Ihan normaalia evästä näistä
rakentuu.
Sukulaiset saavat maukkaita lahjapurkkeja: appelsiini
maustaa kurpitsahilloa ja sose raikastaa paahtoleivän,
kurkkusäilykkeessä on salainen ”se-jokin.”
Lapset ovat jo lentäneet omilleen. Aviomies on viikot
etätyömailla murskehommissa. Kun Raija on jo muutaman vuoden huolehtinut muistisairautta potevasta
äidistään kotona omaishoitajana, kasvimaa ja pihan
runsaat kukkaistutukset tarjoavat ja suovat väliin sen
tarpeellisen hengähdystauon: kasvua, kumminkin!
ANNUKKA ILVONEN

KANSIKUVASSA:
13.3.2012 syntynyt Arvo Matti Juhani Tanneraho
tutkii Nenossuku –lehteä. Arvo kuuluu Nenosten
Etelä-Karjalan (5) Parikkalan sukuhaaraan.

1. Puheenjohtajan palsta

Hyvät sukulaiset!		
Takanapäin on harvinaisen pitkä kesä. Lämmintä
riitti toukokuulta syyskuulle asti, tätä kirjoittaessani
(22.9.) on vielä iltapäivällä n. 14 C°. Vaikka kesä on
ollut pitkä, itselläni aikaa ei ole riittänyt kaikkeen
mitä tuli luvatuksi. Viime syksynä lupasin mm. että
käytän aikaani sukututkimukseen enemmän kuin
ennen. Sukututkimuksen suhteen en ole vuosiin
ollut niin saamaton kuin tänä vuonna. Onneksi toiset
ovat olleet ahkerampia. Nenos –tutkimuskeskus on
muuttanut vuoden aikana Kuopiosta Kiteelle ja on
uuden Sukujutut -ohjelman kanssa ajan tasalla.
Tampereella tulevan vuoden kokousjärjestelyt
ovat hyvässä vauhdissa ja kokoontuminen Pyhäjärven rantamaisemissa on odotettavissa ensi
vuoden heinäkuussa.
Järjestelytoimikunta haluaa kutsua Tampereen
seudun sukulaisia mukaan tekemään juhlasta
hulppean. Erityisesti haluamme, että suvun piirissä
olevat suvun tutkijat tulisivat kertomaan sukututkimuksistaan esim. tarinoiden kautta. Tarinat ovat
oman aikansa elämää, joka rikastuttaa jälkipolvia
kertomusten kautta. Hyvät tarinat voitaisiin koota
kirjaksi. Mikko Porvalin kirja ”Kaatunut Normandiassa” on hyvä esimerkki. Varsinainen sukukirja,
jossa on sukuluetteloita jälkeläisistä, on jälleen

vastatuulessa.
EUssa ollaan muokkaamassa henkilötietosuojaa
niin, ettei sukukirjassa saa olla henkilön tietoja
asianomaiselta lupaa kysymättä. Kohtuuttoman
kova vaatimus! Toivottavasti niin ei käy.
Olkaa silti aktiivisia ja kertokaa sukuun liittyviä
tarinoita ja tapahtumia Nenos-suku lehden toimittajalle ja hallituksen jäsenille. Järjestellään asioita
yhdessä. Serkkutapaamisissa ja eri sukuhaarojen
järjestämissä tapahtumissa voi sukuseura avustaa.
Avustamisesta päättää hallitus tänä syksynä laatimalla säännöt avustuksen hakemisessa.

Sukuseuran hallitus ja Tampereen seudulla asuvat sukulaiset pohtivat kesän 2014 sukukokouksen järjestelyjä
lokakuisessa tapaamisessa Tampereella. Puheenvuoron on saanut hallituksen jäsen Pekka Rasku, Ilmajoelta.
Kuva: Matti Nenonen.

2. Sukututkimuksesta

Internet – oikopolku sukututkimukseen
Sukututkimus, sukutiede eli genealogia [kreik. genos
’syntyperä’, genea ’suku’, logos ’oppi’] on sukulaissuhteiden selvittämistä, henkilöhistoriallista tutkimusta.
Sukututkimuksen taustalla on maaginen yhteydentunne
– sukusiteet koetaan vahvoina.
Sukututkimus alkaa kiinnostuksesta. Virikkeenä on
yleensä jokin sukuun liittyvä asia.
SUKUTUTKIMUKSEEN LIITTYY tiedonhalu selvittää
sukujuuriinsa liittyviä isänpuoleisia ja äidinpuoleisia
sukuja. Miten suku ja sen nimi on saanut alkunsa, miten
suvun nimi on mahdollisesti vaihdellut, mitä sukuja on
avioliittojen kautta liittynyt sukuun, miten suvun jäsenet
ovat selvinneet eri olosuhteissa eri vuosisatoina, miten
suku on vaikuttanut maamme ja/tai paikkakunnan historiaan… Sukututkimuksen edetessä kiinnostusalueet
laajenevat.
SUKUTUTKIJA KERÄÄ tietoa eri lähteistä. Sukujuuriaan
etsiessään sukututkija toivoo löytävänsä mielenkiintoisia
ihmisiä ja jopa merkkihenkilöitä. Yleensä arkistoista
kuitenkin löytyy aivan tavallisia tietoja tai erilaisia rikemerkintöjä. Henkilöiden elämänvaiheet ja niiden vaihtelevuus
tuovat mielenkiintoa sukututkimukseen. Jokaisen suvun
elämänvaiheissa on ollut joskus ongelmia.

”Sukututkimuksen taustalla
maaginen yhteydentunne”
SUKUTUTKIMUS KÄYNNISTYY esipolvitutkimuksella,
eli sukututkija lähtee liikkeelle yleensä jostakin suvun
lähipiiriin kuuluvasta henkilöstä. Tämä lähtöhenkilö voi
olla esimerkiksi sukututkija itse, hänen lapsensa tai lapsen
lapsensa, hänen vanhempansa tai isovanhempansa.
SUKUTUTKIMUS EDELLYTTÄÄ lähtöhenkilön ja
hänen vanhempiensa tarkkoja nimitietoja, syntymäaikoja, syntymäpaikkoja, koska samannimisiä on paljon.
Perussukutieto löytyy yleensä omasta, vanhempien ja
isovanhempien kodista/jäämistöstä. Lähtötiedot saadaan
haastattelemalla omia vanhempia ja isovanhempia sekä
sukulaisia – jos he ovat elossa. Yleensä vanhempien
ja isovanhempien kodista/jäämistöstä löytyy tietoa
2-4 sukupolven ajalta, eli käytännössä 60-120 vuoden
ajalta. Jos ei ole käytössä virkatodistuksia, perukirjoja
tai muita sukuselvityksiä, lähtötiedot on hankittava
eri virastoista ja arkistoista. On otettava aluksi yhteys
johonkin maistraattiin ja kohdehenkilön synnyinpaikan
seurakunnan kirkkoherranvirastoon, mistä saa nykyään
sukuselvityksen noin 1850-luvulle (Lähiaikoina ev.lut.
seurakunnilla avautuu valtakunnallinen palvelu, eli mistä
hyvänsä kirkkoherranvirastosta saa tarvittavat tiedot.).
Tämän jälkeen sukututkimus jatkuu kansallisarkistossa
/ maakunta-arkistoissa, kirjastoissa sekä internetissä.

Professori Veijo Saloheimon, oikealla, ja Kauko
Kuuselan neuvottelu savolaissukujen ja savolaiskarkurien muutoista. Kuva on otettu kesäkuussa 2006
Joensuun maakuntakirjastossa. Kuva: Kauko Kuuselan
perhealbumi.
Tutkimusmateriaalina ovat kirkonkirjat sekä muut väestöhistorialliset asiakirjat sekä sukukirjat, kyläkirjat,
kunta- ja seurakuntahistoriat, maakuntahistoriat. Nykyään myös sukuseuroista, sukututkimusyhdistyksistä,
keskustelufoorumeista sekä sukututkijoiden kotisivuilta
ja blogeista saa tietoa. Jos tuttavapiirissä on useita
vuosia sukututkimusta harrastanut henkilö, voi häneltä
saada paljon apua, koska hän on äskettäin opetellut
käytännössä samat asiat.
KUN ISÄNPUOLEINEN sukulinja on sukututkimuksessa edennyt riittävän pitkälle historiaan, valitaan
henkilöistä kantavanhin, joka voi olla vanhin tunnettu
esi-isä tai ensimmäinen henkilö, jolla on tietty sukunimi
taikka ensimmäinen tietyssä talossa asunut esivanhin.
Kantavanhimman jälkipolvesta tehdään jälkipolvitaulu,
mihin pyritään keräämään jälkeläiset nykyaikaan saakka.
Tietokanta voidaan rajata tiettyyn alueeseen tai sukutaloon
taikka sukuhaaraan.
INTERNET TIEDONHAKUPAIKKANA on oikopolku
sukujuurille ja sukututkimusasioihin. Oikopolku perustuu
muun muassa Suomen Sukututkimusseuran HisKitietokantaan (seurakuntien ns. historiakirjojen syntyneet
ja kastetut –luetteloista tehtyyn tietokantaan www.genealogia.fi > HisKi), Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen
digitointiprojektin/alueellisten sukututkimusyhdistysten
digikuvaamiin rippikirjoihin ja muihin asiakirjoihin (www.
sukuhistoria.fi > Kirkonkirjat et al.), Arkistolaitoksen
digikuvaamiin kirkonkirjoihin sekä opastuspalveluihin
(www.arkistot.fi > Aineistot), mormonikirkon maail-

3. Sukututkimuksesta
manlaajuiseen tietokantaan (www.familysearc.org) sekä
Google-hakukoneen (www.google.fi) tietokantaan.
NETTISIVULLENI (www.elisanet.fi/kkla/kuusela/
sukututkimus.html) olen koonnut perusvinkit ja peruslinkit. Sukututkimuksesta kiinnostunut saa perusteet
sukututkimukseen osallistumalla sukututkimuskurssille.
Perus- ja jatkokurssin käyminen antaa perusvalmiudet
sukututkimukseen. Samalla voi verkostoitua. Sukututkimuskursseilla, sukututkimusyhdistysten neuvontailloissa, keskustelufoorumeilla ja sukuseurojen tilaisuuksissa

tutustutaan muihin harrastajiin, joihin voi pitää yhteyttä
myöhemminkin.
KAUKO KUUSELA
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva oppilaanohjauksen lehtori,
joka on toiminut vuodesta 2000 sukututkimuksen
opettajana eri kansalaisopistoissa Kemissä, Keminmaalla, Tervolassa ja Ylitorniolla sekä sukututkimuksen
luennoitsijana eri puolilla Suomea

Sukuharrastajat voivat hengähtää

EU:n tietosuoja-asetus
tiettävästi lientymässä
Sukuseurojen keskusliitto älähti alkukesästä: lopettaako EU:ssa vireille laitettu henkilötietojen tietosuojaasetuksen muutos tyystin sukukirjojen teon?
Suomalaisen käytännön mukaan sukukirjaa koottaessa
tiedot lähetetään kullekin rekisterissä mainitulle henkilölle
tarkastettaviksi, jolloin tiedon voi vaatia poistettavaksi.
Lausuntokierrokselle EU-maihin lähtenyt uusi asetus ei
enää olisi tulkinnut vastaamatta jättämistä eli vaikenemista suostumukseksi. Monien asiantuntijoiden mukaan
uusi asetus olisi tiukimmilleen tulkittuna johtanut siihen,
että uusiin julkaistaviin sukuselvityksiin olisi jatkossa
voinut merkitä itsensä lisäksi vain jo kuolleet henkilöt.
Tieto asetuksen muutosaikeista herätti huomiota ja
hämmennystä ei vain Suomessa, vaan myös muissa
EU-maissa. Sukuseurojen keskusliiton pääsihteeri Eine
Kuismin sanoo erityisesti Irlannin ja Ruotsin olleen
Suomen linjoilla: uusi tietosuoja-asetus ei saa vaarantaa
sukututkimusta.
Nyt asia on edennyt. Harrastuksenaan sukututkimuksia
tekevät voivat hengähtää. Eri maista annettujen lausuntojen pohjalta ja sen ansiosta, että myös mepit ovat olleet
asialla, EU:lta on Kuisminin mukaan tullut uusi esitys,
joka on sukuharrastajille suopeampi.
- Sukututkimus rinnastetaan historialliseen tutkimukseen. Uudessa muodossaan asetus ei ole niin tiukka
kuin alkuperäinen. Olemme toiveikkaita, Kuismin sanoo.

Uuden tietosuoja-asetuksen käsittely EU-komissiossa
siirtynee Kuisminin tietojen mukaan EU-vaalien yli.

Omakustanne
sivuaa myös
Nenos-sukua

nettynä. Aiheena on talvisodan nuorista vapaaehtoisista
muodostettu Osasto Elomaa.
Yksi Osasto Elomaan nuorista vapaaehtoisista taistelijoista oli Kaarlo Nenonen Kiteen Niinikummusta. Hänen
kaatumisensa jäi omaisille aikanaan epäselväksi. Nuorin
veljeksistä, Ville Nenonen, yritti selvittää asiaa niin
pitkälle kuin mahdollista. Kirjassa kuvattu versio Kaarlo
Nenosen kaatumisesta vastaa Kansallisarkiston tietoja.
Kirjaa ”Leppäsilta – Mursula – Lemetti – Siira. Osasto
Elomaan talvisota” voi tiedustella suoraan kirjailijalta.
Erkki Marttilan tavoittaa puhelimitse puh. 050 3518111
tai sähköpostitse erkki.marttila@pp.inet.fi

Turkulainen Erkki Marttila on vastikään julkaissut
Nenos-sukuakin sivuavan omakustanteen talvisodasta.
Kyseessä on sotakirjailija Lauri Immosen jälkeenjäänyt
teksti, joka on nyt julkaistu selittein ja valokuvin täyden-

Nenosista kuusi kirjaa
Kuopiolaisen sukututkijan Ulla Nenosen tiedossa on,
että Nenosten sukuun liittyviä sukukirjoja olisi tähän
mennessä tehty kaikkiaan kuusi.
Ensimmäinen on vuodelta 1994, Ulla ja Ville Nenosen
julkaisema ”150 vuotta Nenosia Niinikummusta.” Vuonna
2006 Ulla ja Ville Nenonen tekivät ”Niinikummun Nenolan
serkkukirjan.” Sukukirjat avaavat Pohjois-Karjalan (2)
Joensuu-Kitee-Tohmajärvi –sukuhaaraa.
Vuonna 1997 valmistui Laila Nenosen ”Ruoveden
Pihlajaveden Nenonen”-sukukirja.
Ruoveden (6) sukuhaaraan kuuluva Matti Korpiaho
julkaisi vuonna 2000 sukukirjan ”Antti Antinpoika Yltiä
e Nenonen ja hänen jälkeläisensä 255 taulua.”
Vuonna 2002 valmistui Kuolemajärven haaraan kuuluvan Eero Nenosen sukukirja ”Hatjalahden Nenosia.”
Vuonna 2004 kansiin pääsi sukukirja ”Elina Yrjöntytär
Nenosen (Kangasjärven) suku Väärinmajan Nenosen
jälkeläisiä” tekijänä Juho Laesvuori, Tuomas Niilonpoika
Mäntsän jälkeläisten sukuseura ry.
ANNUKKA ILVONEN
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Mun mummoni,
Maria Kähkönen o.s. Nenonen
MUMMONI MARIA NENONEN (Marija Laurentjeva
Nenonen) syntyi 25. huhtikuuta 1870 Ilomantsin Öllölässä ja kuoli 20.3.1939 Impilahden Pitkärannassa.
Mummoni Laurentjeva-patronyyminimi kertoo, että
hänen isänsä oli etunimeltään Laurent/Lars, Lauri Laurinpoika Nenonen, syntynyt noin 1838 Ilomantsissa.
Mummoni isä oli kreikkalaiskatolinen eli ortodoksi,
mummoni äiti, Karin Hakkarainen (s. 8.2.1831) oli luterilainen. Tämä ”käytännön ekumeenisuus” on ominaista
sukuhaarassani: esipolvessani on useita ns. ekumeenisia
(seka-) avioliittoja. Myös itse avioiduin luterilaisen tytön
kanssa, samoin kumpikin poikani.
1900-luvun vaihteessa Laatokan Karjala – etenkin
Viipuri, Sortavala ja Impilahden Pitkäranta – olivat monille Pohjois-Karjalan nuorille Eldorado, tulevaisuuden
maa. Myös minun mummoni lähti matkalle Ilomantsista
Laatokan Karjalaan. Matkalla Maria, 25-vuotias ortodoksineito, kohtasi Henrik Kähkösen.

rantaan oli 100 metriä. Ukkini oli arvostettu kirvesmieskiviseppä, joka urakoi taloja ja teki erilaisia kivitöitä. Myös
omaan kotipihaansa ukkini veisti kivipöydän ja kivituolit.
Ukkini saattoi olla pitkiä aikoja työmatkoillaan eri puolilla
Laatokan Karjalaa, muun muassa Valamossa. Perheen
Kallioniemi-tila jäi Maria-mummoni vastuulle. Feudorukkini kuoli 57-vuotiaana, jouluaattona 24.12.1926.

”Joka sukuhaaralla on tarina
kerrottavana”

SAMA VAIKUTTAVA lääkeaine kuin apteekista ostettavassa lääkkeessä on rohdoskasvissa ja kansanparantajan
tekemässä lääkkeessä. Lapsuudessani äitini paransi
useita kertoja minut kansanparannuskeinoilla, muun
muassa kun pikkupoikana astuin kerran ruosteiseen
naulaan. Samaan aikaan myös kaverini astui ruosteiseen
naulaan. Kaverini vietiin lääkäriin ja hän sai penisilliini- eli
antibioottikuurin. Äitini teki nuppuviinaseoksen, millä
hoiti haavaani. Minun haavani parani nopeammin.

UKKINI, HENRIK ”Heikki” Kähkönen, syntyi 30.6.1869
Rääkkylässä Oravisalo 7 –tilalla. Heikki syntyi lampuoti
Johan ”Juho/Juhana” Kähkösen poikana. Ukkini ukki
oli talollinen (Oravisalo 1 Reijola 1/3). Samoin hänen
esipolvensa Rääkkylän Varpasalossa (www.elisanet.
fi/kkla/kuusela/kahkoset_raakkyla.html). Vielä nytkin
sukutila (Varpasalo 6 Karhuntalo) on Kähkös-suvun
hallussa; tila sai sukutilakunniakirjan 1985.
Heikki-ukkini Juho-isä kuoli 1888. Heikki oli isänsä
kuollessa vielä 20-vuotias. Perheen elämä vaikeutui;
perhe joutui luopumaan tilasta. Rääkkylästä Heikki
muutti 26-vuotiaana, 18.11.1895. Matka Pitkärantaan
kesti kaksi kuukautta.
Heikki-ukkini kirjautui 18.1.1896 Impilahden Pitkärannan ev.lut.seurakuntaan. Matkalla Rääkkylästä
Pitkärantaan Heikki kohtasi Marian, tulevan vaimonsa.
Heikki rakastui ortodoksineito Mariaan tulisesti. Vain
kolme päivää muuttokirjojensa jättämisen jälkeen Heikkiukkini 21.1.1896 muutti uskontokuntaa luterilaisesta
kreikkalaiskatoliseksi (ortodoksiksi). Kolme kuukautta
myöhemmin, 21.4.1896, Heikki ja Maria vihittiin avioliittoon (Impilahden) Kitelän kr.kat. seurakunnan kirkossa.
Uskontokunnan muuttumisen mukana myös ukkini
Heikki-nimi muuttui Feodor-nimeksi.
Lapsia syntyi neljä, kaikki tyttöjä: Anna 1900, Vera
”Veera” 1904, Mun mummoni, Maria Kähkönen o.s.
Nenonen 1907 ja Maria ”Maija” 1913. Äitini Veera
syntyi 20.10.1904.
Ukkini rakensi perjeelleen talon Pitkärannan Toikkasenkylään, Salmin rajavartioston esikunnan ja kasarmin
viereen. Välissä kulki Sortavala-Salmi –maantie. Laatokan

MARIA-MUMMONI tuli tunnetuksi lapsenpäästäjänä
”kansankätilönä” ja kansanparantajana. Mummoni hieroi,
kuppasi ja teki luontaislääkkeitä. Veera-äitini mukaan
”äidin (Maria-mummoni) potilaina oli parempaakin
väkeä.” Isäni osti 1930-luvun puolivälissä Feudor-ukkini
kuolinpesältä Kallioniemi-tilan; mummoni jäi asumaan
Veera-tyttärensä, äitini, perheeseen. Mummoni opetti
äidilleni kansanparannuskeinoja ja luontaislääketiedettä.
Kaikki neljä sisartani ovat syntyneet ”kotisaunassa”
mummoni toimiessa kätilönä. Mummoni hieroi ja
kuppasi saunassa.

MISTÄ MUMMONI oli saanut tietotaidon kansanparantajaksi? Sata vuotta sitten lääketiede oli vielä
lapsenkengissä ja lääkäreitä oli vähän. Ihmisten oli
kaikissa vaivoissaan ja taudeissaan turvauduttava kansanparantajiin ja ns. tietomiesten apuun. ”Tietomies” oli
menneinä vuosisatoina monissa tapauksissa ”koulutusta
saanut”, yleensä pappi tai lukkari taikka parturi-välskäri.
Ensimmäinen Suomea varten kirjoitettu lääke- ja yrttikirja tehtiin Naantalin birgittalaisluostarin toimittamana
ilmeisesti 1440-luvulla, eli samaan aikaan kun luostari
perustettiin. Tuolloin luostarien tehtäviin kuului myös
sairaiden hoito. Roomalaiskatolisen Naantalin luostarin toiminta loppui 1500-luvulla, kun Ruotsi-Suomen
valtionuskonto muuttui evankelisluterilaiseksi. Pappien
ja lukkarien käyttöön lääke- ja yrttitiedot siirtyivät muun
muassa piispa Mikael Agricolan kirjoista/kirjoituksista.
Entisaikaan pappis- ja lukkarisuvut olivat yleisiä. Tietotaito
siirtyi sukupolvelta toiselle.
MUMMONI ESIPOLVESSA on muiden muassa Iisalmen
ensimmäinen kirkkoherra Nicolaus Petri (kirkkoherrana
1627-1657) sekä kolme lukkaria: Simon Nilsson Roifvas (Simo Niilonpoika Roivas) mainitaan Ilomantsin
ev.lut.seurakunnan lukkarina 1684, ja hänen jälkeensä
poika Simon Simonsson Roivas (Simo Simonpoika
Roivas; myös Simo Niilonpoika Roivaksen pojanpoika,
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Kansallisbiografiassa (osa 8), historiateoksissa ja tietosanakirjoissa esitelty talonpoikaispäällikkö Lauri Roivas
(1683-1750) oli toiminut nuoruudessaan lukkarina.
Maria-mummoni aiiää:n isä oli Lauri Roivas.
MITEN TE TULETTE toimeen, kun minä ja mummo
kuolemme, sanoi mummoni sylissä keinutuolissa ollut
4-vuotias sisareni helmikuussa 1939. Mummoni vointi
oli huonontunut. Koko perhe oli huolissaan. Mummoni
kuoli 68-vuotiaana samana talvena, maaliskuussa 1939.
Mummoni ei tarvinnut lähteä kahdeksan kuukautta myöhemmin joulukuun alussa 1939 pitkälle evakkomatkalle:
Pitkäranta-Joensuu-Liperi-Kuopion maalaiskunta.
EPILOGI Kävin Laatokan Karjalassa kotiseutumatkallani
kesällä 2003. Kävin Kallioniemi –tilallamme. Kaikki oli
hävitetty. Kokoonnuimme myös Pitkärannan ort.seurakunnan kirkon ja hautausmaan kohdalla. Neuvostoliiton
aikana myös kirkko ja hautausmaa oli hävitetty. Suljin
silmäni ja itsekseni rukoilin: Saata, oi Kristus, Sinun palvelijasi Feudorin ja Marian sielut lepoon pyhien joukkoon.
KAUKO KUUSELA

Kirjoittaja on Tervolassa asuva, eläkkeellä
oleva oppilaanohjauksen lehtori, joka on
toiminut muun muassa
sukututkimuksen opettajana, sukututkijana,
ja Kähkösten Sukuseura
ry:n varapuheenjohtajana. Kuva: Filmikulma,
Kemi.

Sihteerin
terveisiä
Sukuseuran sihteeri Seija Raatikainen lähettää viestiä,
joka koskee lukijoiden yhteystietoja:
- Mikäli osoite- tai muihin yhteystietoihin tulee muutoksia, muistattehan ilmoittaa niistä mahdollisimman
pikaisesti minulle. Jos vaikkapa sähköpostiosoite
muuttuu, se on syytä ilmoittaa.
Sähköpostitse muutoksista ilmoittaminen onnistuu
osoitteella seija.raatikainen@gmail.com. Ilmoituksen voi
tehdä myös sukuseuran nettisivujen kautta osoitteessa
www.nenoset.net

Sukuseuran
tuotteita:
- isännänviiri 			
- pöytästandaari 		
- hopeinen rintamerkki 		
- puisia Nenos-pinssejä ja
-rintaneuloja 			
- Nenonen-postimerkkiarkki
(20kpl)
- Nenonen-postimerkki yksittäin
- Nenos-kirjekuoria koko C5
tai yksittäin 0,20 €/kpl
- Nenos-kirjekuoria koko C4
tai yksittäin 			

90 €
40 €
18 €
5 €/kpl
35 €
2 €/pkl
2€/10 kpl
5 €/10kpl
0,50 €/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

Seuraava
sukulehti
keväällä
Vuonna 2014 Nenossuku –lehti ilmestyy sukuseuran
hallituksen linjauksen mukaisesti kaksi kertaa. Seuraava
numero eli 1/2014 on tarkoitus saada lukijoille toukokesäkuun vaihteessa, hyvissä ajoin ennen Tampereella
heinäkuussa järjestettävää sukukokousta. Toinen eli
numero 2/2014 ilmestyy syksyllä.
Kevään sukulehteen tarkoitetun aineiston on oltava
toimittajalla viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.
Yhteystiedot löytyvät sivulta 20.
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Nenosenlampi – etsijän ”kotilampi”
Nenosten sukuseuraa puheenjohtajana vuodet 19992004 luotsannut tohmajärveläinen Antero Nenonen
yrittää pitää pokerinaamaa, mutta on kuitenkin ilmiselvästi
innostunut.
- Siitä on jo aikaa, kun tällä kulmalla olen kulkenut,
mies tuumaa rattia pyöritellessään.
- Kiteen sukukokouksen kiertoajelulla olin kyllä katsastamassa Nenosenlampea ja maisemia, joista Nenoset
tiettävästi aikanaan levisivät asuttamaan niin Tohmajärveä
kuin Kiteetäkin.
Se oli vuonna 1994, se kiertoajelu.
Nyt ajamme kumpuilevissa itäsuomalaismaisemissa
vanhoja kyläteitä Tohmajärvellä. Silmä lepää, ottaa uutta
joka mutkan takaa: vielä on muutamassa rinteessä lypsytahi lihakarjaa syyslaitumillaan.
Vielä on elämisen merkkejä muitakin kuin rajapitäjään
Venäjän Karjalasta muuttaneiden naisten innokkaasta
puutarhaharrastuksesta kertovia pihaihanuuksia: syyskuun lopulla kukoistavat auringonkukat ja kultapallot,
röyhyävät vielä korjaamattomat hyötytarhakasvikset. Ja
pysähdyttävät hetkeksi ”puutarhatontut”: nukkejäljitelminä itse Tsehov ja kuvaamansa kaino rappiokartanon
neito tekemässä linnunpelättimen virkaa.

Tohmajärveltä Värtsilän Niiralan raja-asemalle. Kapea tie
johtaa hitaasti nousten metsäiselle harjulle. Ja siinä se on:
kumpareelta alaviistoon aukeaa tyyni vesi, Nenosenlampi,
jonka yhdellä rannalla on Tohmajärven kunnan hyvin
hoitama yleinen uimaranta.
Pienellä Tohmajärven päävesistöön kuuluvalla järvellä
on pinta-alaa 0.101 neliökilometriä. Rantaviivaa on
1,53 kilometriä. Syvyyttä parhaimmillaan 12.3 metriä,
keskisyvyys 4.98 metriä.
Lammen toinen pää on soistuneessa luonnontilassa.
Syksyisen rannan rauhassa voi kuvitella nuoren Algoth
Tietäväisen – alias Maiju Lassilan, Irmari Rantamalan, Väinö Stenbergin, J.I.Vatasen, Liisan-Antin, Jussi
Porilaisen – lapsuudessaan imeneen lammen rauhaa
sisuksiinsa, sielunsa siteiksi ja elämän eväiksi, joita kyllä
tarvitsikin sittemmin elonsa häilyvään - vahvasti yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta vastaan julkisesti ja
aikalaisten mielestä jopa julkeasti - silloisessa mediassa
huutaneeseen toivottomuuteensa.
Algoth Tietäväinen, monen salanimen alle piillyt, sai
kuulan kalloonsa Suomenlinnan lautalla punavankikuljetuksessa aikalaisdokumenttien mukaan ”epäselvissä
olosuhteissa” 21.5.1918.

Äkkiä tienviitalla

Nimi asukkaista

Nenosenlampi –tienviitta on vaatimaton kyltti Rajantien
varrella, viime vuosina vilkkaasti liikennöidyllä osuudella

Algoth Tietäväinen syntyi Tohmajärvellä 28. marraskuuta 1868. Isä oli maanviljelijä Jaakko Wilhelm Tietäväinen

- Peijonniemessä, näissä lammen maisemissa, Nenosten suku säilyi ja laajeni, niin että sukua riitti muihinkin
kyliin, Antero Nenonen herkisti muistiaan.
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”Kauniina ja tyynen rauhallisna unohdettu pieni kotilampi kankaan notkoon hiljaa painautuu-” kuvasi Maiju Lassila
lapsuusmaisemaansa runossa ”Nenosenlampi.”
ja äiti Maria Simontytär Hakulinen. Tietäväisten sukuun
syntynyt muutti myöhemmin nimensä Algot Untolaksi.
Nenosten sukuun kummallakaan vanhemmista ei ole
siteitä, joten sukua Nenosille Algot Untola alias Maiju
Lassila ei ole. Monilla nimillä kirjoittaneella kirjailijatoimittajalla on sen sijaan suvulle merkitystä siksi, että
kirjailijan lapsuus- ja nuoruusmaisemien kotilampi,
Nenosenlampi, siirtyi ja jäi nimenä Maiju Lassilan kirjalliseen tuotantoon.
Tohmajärven vanhimmat kirkonkirjat ovat käytettävissä
1700-luvun alusta lähtien. Vuoden 1733 rippikirjassa on
Peijonniemeen merkitty Niilo Nenonen (Nils Nenoin).
- Nenosenlampi on arvattavasti saanut nimensä
rannalla pitkään asuneista Nenosista. Perimätiedon
mukaan Algoth Tietäväisen vanhemmat olivat ”arenttina”,
vuokralaisina, lammen rannan talossa, Antero Nenonen
muistaa kuulleensa.
Nykyisellään Nenosia ei lammen tuntumassa asu.

Lampi innoitti
Synnyinkotipitäjä Tohmajärvi oli loputon aiheiden - teemojen ja tyyppien - aarreaitta, vaikka päästyään sukulaisten avustuksella vuonna 1887 Sortavalan seminaariin ja
valmistuttuaan opettajaksi neljä vuotta myöhemmin Algot
Untola ei enää paikkakunnalle asumaan palannutkaan.
Kuitenkin niinkin myöhään kuin vuonna 1912 kir-

jailija palasi Maiju Lassilan nimellä Nenosenlammelle,
lapsuusmaisemiinsa, novellissa Rakkautta, Traagillinen
lemmentarina. Kirjailija oli tuolloin 44-vuotias.
Novelli löytyy internetistä EBook-muodossa maksuttomana latauksena, kun näpyttelee osoitteeksi www.
gutenberg.org/files/119116/119116-8txt
Maiju Lassilan runon ”Nenosenlampi” herätti 1980-luvulla musiikkina eloon Tohmajärvellä ja Kiteellä paikalliskulttuuriin suuresti vaikuttanut opettaja ja director
musicus Teuvo Tikka, joka teki runoon sävelet.
ANNUKKA ILVONEN

Opettaja, ”sydämeenja-vereen” kuoromies,
Director cantus Teuvo
Tikka teki sävelet
Maiju Lassilan runoon ”Nenosenlampi.” Dokumentti löytyy Kiteen kirjaston
kotiseutuarkistosta.
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Etätukea ja sukuturvaa
MUUTAMAN KERRAN on mielessäni viime aikoina
käynyt sanonta, minkä mukaan vanha koira ei hevin
uusia temppuja opi. No, ihminen ei ole koira. Sanonta
tuntuu silti pätevältä.
Vanhana oppii hitaammin. Vanha vaatii aikaa harjoittuakseen sujuvasti siihen, minkä muutamaa vuosikymmentä nuorempi omaksuu ns suitsait, melkein hetkessä.
AJOIN KOTI-KITEELTÄ naapurikaupunkiin Joensuuhun kuutena syksyisenä perjantai-iltana opiskellakseni
kansalaisopistossa SukuJutut –ohjelmaa. Opiskelinkin,
kyllä. Neljä tuntia jokaisena kuutena iltana eli yhteensä
24 tuntia. Ei siinä ajassa minusta sukutieto-ohjelman
mestaria vielä leivottu.
Tietojen etsintä, tiedoston selaus ja oikeiden komentojen löytäminen käy hitaasti. Ohjekirjaa on pakko selata.
Jokaista nappulan-painamaa on harkittava. Niinpä pyydän
yhä kärsivällisyyttä heiltä, jotka jo puoleeni ovat kääntyneet saadakseen jotain tietoa omasta sukuhaarastaan.
Onneksi tukenani on Ulla Nenonen, tätini, joka sukurekisterin on parinkymmenen vuoden aikana rakentanut ja
siitä vastannut tähän saakka. Sukutiedoston täydennys,
lisäykset tai muutokset tietoihin, ovat toistaiseksi kulkeneet pitkälti hänen kauttaan. Kiitos, Ulla!
NYT KUN SUKULEHTI on tältä syksyltä paketissa, istahdan hartaasti koneelle – ensin huushollin siivottuani – ja
lupaan kohtakin vikkelöityä tietojen etsinnän taidoissa.
Kun edelleen olen lupautunut toimittamaan myös
sukulehteä, yhtä asiaa haluan painottaa niille, jotka
sukurekisteriin ilmoittavat muutoksista perheen tai
sukuhaaransa tiedoissa. Sukurekisteriin ilmoitetut
tiedot eivät siirry sukulehden palstoille ellei ilmoittaja

sitä nimenomaan halua. Sukutietorekisteriin merkittyjen
henkilöiden yksityisyys on henkilötietolain suojaama.
NENOSSUKUA, tätä sukulehteämme, teen – kirjoitan
ja kokoan aineistoa - samoin periaattein kuin ennen pari
vuotta sitten alkanutta ”virallista eläkeläisyyttäni” tein
toimittajana töitä eri paikallislehdissä noin 37 vuoden
ajan: useimmiten uteliaana, enimmäkseen iloisesti.
Iloa lisäisi, jos suku nykyistä enemmän aktivoituisi
osallistumaan näihin yhteisiin talkoisiin. Sukuseuran sihteeri huokaili pelkäävänsä, että perhekuntansa on liiankin
usein lehdessä . Lohdutin:”Elä huoli – jokkaisella on sama
mahollisuus!” Sukulehden kannessa on nyt mainioista
mainioin kuva sihteerin pojanpojasta. Seuraavaankin
numeroon kaipaan kansikuvaa, ja muita kuvia, ja kaipaan
juttuja pienistäkin tapahtumista: sukulehdessä perheen
ja suvun kuulumiset kulkevat kerran-pari vuodessa koko
sukukunnalle.
Mikäli olen yleisen palautteen ymmärtänyt oikein,
suvun – sen laajemmankin - kuulumisia on aina ilo lukea.
TULLAAN TUTTAVIKSI suvun kautta, tutustutaan
ennen tuntemattomiin! Yhteyksiä ihmisten kesken –
elävien yhteyksien ja ihmissuhteiden luomaa henkistä
turvaa, olkoon se sitten vaikka vain itse-luotu illuusio
turvallisuudesta ja lämmöstä - sitä tämä maailmanaika huutaa. Suvun tai sukulaisten ei tarvitse olla oman
perheen ohelle jokapäiväistä seuraa, mutta sukulaisten
tapaaminen tai heidän kuulumistensa kuulostaminen on
ainakin miusta ilo!
Ja sukulehdessä kerrottavaksi ei mikään tapahtuma
tai tarina ole ”liian pieni.” Huutia turhalle vaatimattomuudelle!
ANNUKKA ILVONEN

Kuva kuvaavasta sukulehden toimittajasta näpättiin Papinniemen Hiekanpäässä – sukutapaamisessa tietenkin.
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Kirjalliseen
urakointiin
nyt tauko
Jyväskyläläisen rikoskomisario, tietokirjailija Mikko
Porvalin viimeisin teos ”Hyökkäyksen edellä – Kaukopartio Kannaksella kesällä 1941” tuli markkinoille lokakuussa. Keväällä Atena Kustannus julkaisi Porvalin kirjan
”Rautasormus ja muita rakkaustarinoita sotavuosilta.”
Edelliset neljä suomalaiseen sotahistoriaan liittyvää
teosta ilmestyivät vuosina 2010-2012. Isoäitinsä kautta
Kurkijoen Nenosiin sukujuuriltaan kuuluvan Porvalin
kirjoitustahti tuntuu hurjalta, mutta itse hän sanoo:
- Kuusi teosta neljässä vuodessa, kyllä, onhan siinä
vähän urakoinnin makua. Mutta kun aikanaan aloitin
kirjoittajana, ajatuksena oli, että haluan julkaista suhteellisen nopeassa tahdissa useamman kirjan, jonkinlaisen
”tuotannon”, jonka teokset tukisivat toisiaan ja jossa
yksi kirja saattaisi johdattaa lukijan myös toisen pariin.
Uusin teos, ”Hyökkäyksen edellä” on tosikertomus
Suomen ensimmäisestä erikoisjoukko-operaatiosta:
kaukopartiosta, joka lähetettiin Karjalan Kannakselle
ennen Kannaksen takaisinvaltausta kesällä 1941. Teos
perustuu dokumentteihin ja henkilöhaastatteluihin. Elettyihin kohtaloihin, sukulaisten ja tuttavien kertomuksille
rakentuu myös ”Rautasormus.”
- Kirjallisia jatkosuunnitelmia? Aiheita kyllä olisi, ja
halua kirjoittaa. Tarinoita on yhä löydettäviksi, mutta
aikaresurssit eivät nyt riitä, Porvali sanoo ja avaa hieman
kiireitten verhoa: - Viime aikoina elämään on vakiintunut
poikavauva, työnkuva muuttuu koko ajan vaativammaksi
ja omakotitalon pihapiiri vaatii sekin osansa.

- Kuuden kirjan jälkeen on sopiva aika vetää vähän
henkeä ja yrittää keskittyä muihin asioihin, Mikko
Porvali sanoo.

Arvokin lukee Nenossukua
Nenossuku –lehti on kooltaan sopiva niin isoihin
kuin pieniinkin käsiin. Vai mitä tuumasitte sukulehden
kansikuvasta, jossa Arvo Tanneraho keskittyneesti
tutkii sukulehden numeroa 2/2012 Espoossa isoäitinsä
sängyllä?
Mainion kuvan pojanpojastaan näppäsi viime joulun
alla Arvon isoäiti, Nenosten sukuseuran sihteeri Seija
Raatikainen, joka välitti oivan vinkin parhaillaan joululahjapulmissa pinnertäville:
- Sukulehti tulee automaattisesti kaikille, joiden jäsenmaksu sukuseuraan on maksettu. Monissa tapauksissa
lehti tulee ”vanhalle äidille” tai ”vanhalle isälle”, mutta
entäpä mahdollisesti jo aikuisikään ehtineet lastenlapset?
Tuntevatko he lehden? Ovat ehkä kuulleet, että sukulehdessä oli siitä-ja-siitä-sukulaisesta kyllä juttua, mutta itse
lehti onkin jo visusti tallennettu isovanhempien arkistoon.
- Se, että nimi tietoineen on tallennettu sukurekisteriin,
ei vielä merkitse sukuseuran jäsenyyttä eikä sitä, että
sukulehti tulisi kotiin postin mukana. Lehden saavat ne,
joiden nimi löytyy jäsenmaksun maksaneitten luettelosta,

seuran sihteeri tähdentää.
Seija Raatikaisen mielestä oiva joulu- tai syntymäpäivälahja nuoremmille sukulaisille voisi olla Nenosten
sukuseuran jäsenmaksun maksaminen vielä sukuseuraan
jäseneksi kirjaamattoman puolesta.
- On tavallista, että monilla kiinnostus omaan sukuun
herää vasta keski-iän lähestyessä. Jos tuntumaa sukuun
olisi jo esimerkiksi lehden kautta, ehkä kynnys aktivoitua myös sukuseuran suuntaan olisi jossain vaiheessa
matalampi?
Jos ”jäsenlahjan” hoitaa maksuineen kuntoon vielä
tämän vuoden puolella, sihteeri muistuttaa edusta:
- Uusi jäsen saa heti liittymälahjaksi viimeisimmän
numeron Nenossuku –lehdestä sekä syksyn 2013 lehden.
Jäsenmaksun suuruus 30 euroa kattaa nyt vuodet 2014
ja 2015 eli jäsenmaksu on 15 euroa/vuosi.
Sihteerin yhteystiedot löytyvät sukulehdestä sivulta
20, Nenosten sukuseura r.y. Internetissäkin voi jäseneksi
liittyä näpyttämällä sukuseuran kotisivuosoitteen www.
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Anja saksii ”nenos-sihdillä”
Lienee tavallista, että jos lapsen tai lapsenlapsen saavutukset päätyvät sanoma-tai aikakauslehden sivuille, äiti
tai isoäiti saksii lehtileikkeen irti – taiten - ja laittaa sitten
leikkaamansa kuin aarteen visusti talteen.
Pieksämäellä asuva Anja Nenonenkin niin tekee, mutta
lehtileikkeiden taltiointi ei hänen kohdallaan rajoitu vain
omasta jälkikasvusta julkaistuihin juttuihin.
Jo vuosikausia hän on silmännyt painettua mediaa
myös ”nenos-sihdillä”: missä tahansa yksikin Nenonen
mainitaan, heti Anja Nenonen valpastuu. Kohta viuhuvat
sakset ja taas karttuu sisältö kirjekuoressa, joka lehtileikkeitä täynnä aikanaan kulkee postin mukana sukulehden
toimittajalle.

Yhteinen nimittäjä
Säännöllisesti Anja Nenonen seuraa kotikaupunkinsa
Pieksämäen lehteä, minkä lisäksi Kuopiossa ilmestyvää
Savon Sanomat –maakuntalehteä. ”Nenos-sihti” siilaa
myös muuta painettua sanaa aina aikakauslehdistä järjestöjulkaisuihin.
Millaisia ”nenosjuttuja” 3-4 kertaa vuodessa kulkeviin
lehtileikekuoriin kertyy ?
Esimerkiksi Pieksämäen Lehti otsikoi 20.9.2013:”Aliurakoitsijat odottavalla kannalla – 40 000 aurausviittaa iskemättä tienpidon urakoitsijan vaihdon vuoksi.” Toimittaja
Vuokko Jaakkola aloitti juttunsa:”Auto- ja konealan yrittäjä
Olavi Nenonen on ihmeissään. Tienvarsien aurausviitat
ovat edelleen varastossa eikä ole tietoakaan, kuka ne
paikalleen pistää.”
Pari päivää myöhemmin sama lehti otsikoi ”Kylpytynnyrit ovat Saunarekan päätuote – Uudeksi vetonaulaksi
hankittiin maailmanluokan F1-simulaattori.” Juttu kertoo
Pieksämäellä järjestetyistä Hyvä Koti -sisustusmessuista,
joiden näytteilleasettajista yksi oli pieksämäkeläinen saunarekkayrittäjä Markus Nenonen. Yhdessä jutuista geologi
Jari Nenonen tutkii Kivikurua, massiivista lohkarelaaksoa
Tihusniemen ja Sorsakosken rajoilla. On kunnallispolitiikkaa, teatteria ja kuvataidetta käsitteleviä juttuja, on
kalastuskilpailuja ja mansikanpoimintaa - kaikissa jutuissa

yhteinen tekijä: Nenonen.
- Riittää Nenosia aika moneen lähtöön.

Arjen historiaa
Juttuvinkeiksikö leikkeet sukulehden tekijälle lähetetty?
- No, miksei niinkin, Anja Nenonen naurahtaa, mutta
sanoo myös ihan vakavissaan: - Onhan näissä jutuissa
arjen historiaa.
Anja Nenosen vuosien varrella talteen ottamat lehtileikkeet kertovat, miten Nenoset vaikuttavat erilaisissa
järjestöissä, yhdistyksissä, kunnallisissa lautakunnissa
tai muissa päätöselimissä. Joku on perustanut yrityksen,
toinen saanut yrittäjäpalkinnon jo tehdystä työstään. Yksi
Nenonen tuunaa leluja lapsille kerhossa, toinen puunaa
harrasteenaan vanhoja autoja, kolmas trimmaa koiria
kilpailukuntoon. Urheilijoina Nenosia on viime vuosina
kunnostautunut erityisesti palloilulajeissa.
- Tänään lehdissä julkaistu tämän hetken asia on tulevaa
historiaa, Nenonen sanoo painokkaasti ja uskaltaa toivoa,
että lehtileikkeet päätyisivät kirjekuorista kansioihin ja
kenen tahansa selattavaksi leikekokoelmaksi.
- Kansiin laitettuina, ajallisesti järjestettyinä lehtileikkeet
olisivat mukavaa tutkittavaa vaikkapa sukukokouksissa,
hän vinkkaa ja katsoo merkitsevästi, pieni odotuspilke
silmäkulmassa: - Tartutko tehtävään..?

Omia leikekirjoja
Pieksämäen Väinämöntien kodissa leikekirjoja on useita.
Olohuoneen lipaston alakaapit ovat niitä, valmiita ja vielä
keskeneräisiä, karttumistaan odottavia kansioita täynnä.
Anja ja Raimo Nenosen kolmesta pojasta vanhin, Timo
O.Nenonen on etenkin Varsinais-Suomessa ja Turun seudulla tunnettu ja tunnustettu monialataiteilija, kuvanveistäjä
ja muusikko. Oikeutetusti ylpeänä äiti esittelee julkaisuja
ja lehtijuttuja, joissa Kaarinassa asuvan esikoisen työt ja
tempaukset ovat esillä.
Myös pojista nuorin, Pieksämäellä asuva Herkko on
saanut karttuvan leikekansion. Herkkoa on veljen tavoin
purrut luovan ilmaisun tuli. Pieksämäen Lehti kertoi
maanantaina 7. lokakuuta 2013 ilmestyneessä jutussaan
pieksämäkeläisestä teatteriryhmästä Päivällisteatteri, jonka
ydinjoukkoon Herkko kuuluu.

Nyt kun aikaa on

Äiti ylpeänä esittää: Puolilehti,moniäänisen ja –
muotoisen taiteen julkaisu antoi palstatilaa Timo
O.Nenosen taiteelle.

Anja Nenosen aviomies Raimo on Haukivuoren Nenosia
(Keski-Savo 4). Raimon sairastuttua vaimo on ollut miehensä omaishoitaja. Eläkkeelle Anja jäi kolme vuotta sitten
palkanlaskijan työstään Faba:lta (nautakarjanjalostukseen
erikoistunut yhdistys), minkä jälkeen aikaa on jäänyt enemmän myös lehtileikkeiden keruuseen ja järjestämiseen.
- Kokoan lehdet, joista nenos-juttuja olen huomannut.
Jos menee parikin päivää etten saksiin tartu, kiire tulee.Ai
että tunnenko kaikki nämä Nenoset, joita talteen leikkelen?
En, en, Anja Nenonen nauraa ja sanoo, jotta se yhteinen
tekijä ”nenos-sihtiin” riittää: nimi.
ANNUKKA ILVONEN
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Pöydällä muutaman päivän sihtailun tuloksia. Pieni nainen Pieksämäellä taltioi omalla tavallaan Nenos-suvun
historiaa.
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Nenosena Euroopassa

Bryssel, tuo nilviäisten kaupunki
HILJAISELON MAASEUDUN rauhassa pikkukylän
”kunnanlääkärinä” katkaisevat ajoittain kutsut KeskiEuroopan puolelle milloin mitäkin toimittamaan. Tänä
vuonna kahdesti on kutsu käynyt Brysseliin puhetta
pitämään siitä, mille maailma näyttää maalaislääkärin
näkökulmasta.
Alkuvuoden matkaa olen kuvaillut ”Yleislääkärilehdessä (5&6/2013)”, mutta sukulehden päätoimittajan
yllytyksestä kertoilen tässä ja seuraavissa jutuissa joitakin
havaintoja maailman menosta myös nenossilmälasit
päässä, eli mitä Euroopan parlamentissa, eurooppalaisissa asiantuntijajärjestöissä ja erilaisissa EU:n hankkeissa
tapahtuu sekä estradilla että kulissien takana. Mutta
ensiksi turismi sijansa saakoon: Nenosena Euroopassa
ja nenosasenteella nilviäiskasareiden kimppuun.
KUN MAALAINEN lähtee kaupunkiin, ei sinne lähdetä
vain yhtä asiaa toimittamaan. Niinpä kutsu käynnisti
laajan kontaktikierroksen.
Parissa päivässä ohjelmaksi oli vahvistunut ”European
Health Summit 2013” (http://www.nuffieldtrust.org.uk/
euro-summit/2013) lisäksi vierailu European Health
Management Associationin (EHMA, http://www.ehma.
org/) toimistossa Euroopan parlamentin naapurustossa,
suomalaisen europarlamentaarikon tapaaminen kaikkein
pyhimmässä, eli Euroopan parlamentissa (http://www.
europarl.europa.eu/news/fi), olutkulttuuriin tutustuminen Delirium Tremensin (http://www.deliriumvillage.
com/) 2500 pullo- ja 40 hanaoluen voimin sekä nilviäiskasarin nauttiminen Chez Leonissa (http://www.chezleon.
be/index.asp?intro).
Jouluaaton uusi perinneruokamme ovat vehnäoluessa
keitetyt sinisimpukat. Mausteina käytän runsaasti varsiselleriä, valkosipulia, punasipulia, niiden kuullottamiseen
riittävästi voita, unkarilaista vahvaa paprikaa sekä persiljaa. Suolaa tulee olla riittävästi, samoin simpukoita,
- mieluiten kilo aterioitsijaa kohden. Kun simpukoita ei
päästä kiehumaan liian pitkään, säilyvät ne mehukkaina.
Muuten eivät, vaan muuttuvat pyyhekumin ja cashewpähkinän risteytykseksi.
VENÄJÄN VALLANKUMOUS pakotti monet venäläiset liikeyritykset ja yrittäjäsuvut hakeutumaan länteen
toimintaansa jatkamaan. Niin kävi myös monelle tee- ja
kahvialan yrittäjälle. Nykyisin heidän perikuntansa
myymälöitä löytää niin Pariisista, Berliinistä kuin myös
Brysselistä. Kun S-marketin tarjouskahvi alkaa kyllästyttää, kannattaa vierailla paikallisessa kahvikaupassa.
Brysselissä sellaisen löytää vaikka pörssitalon kulmilta
(Rue du Marché aux Poulets 49, Corica SPRL), josta
saa myös perinteistä venäläistä mustaa teetä. Sen verran venäläisyyttä näyttää säilyneen vallankumouksen
myrskyissä, että kuittia ei mukaan tartu.
Chez Leon on Helppo löytää Brysselin keskustasta kun
lähtee suurtorilta kohti teurastajien katua. Se on ainoa

nilviäisiä tarjoileva paikka, jonka edessä ei haahuile
sisäänheittäjä. Ei tarvitse. Kun muut paikat kumisevat tyhjyyttään lukuun ottamatta sisään ikkunapöytään raahattua
japanilaisseuruetta, on Chez Leon kuin nuijalla täyteen
lyöty, paitsi, että aina löytyy jokin lisähuone tai seuraava
kerros eikä kukaan jää ulkopuolelle saati nilviäisiä paitsi.
Olen itse modifioinut Chez Leonin simpukankeitto-ohjeita
mutta silti Chez Leon on tunnustettava mestariksi alallaan. Kun keittelee nilviäisiä toista sataa vuotta, niin
jotakin oivallusta ja kokemusta näyttä karttuvan, jota on
mahdoton kotikonstein ylittää. Ei mahda mitään. Lahden
Sokoksen tai K-marketin simpukat vain yksinkertaisesti
ovat niin matkasta väsyneitä ja hapoilla, että mausteita
joutuu käyttämään selvästi enemmän ja samalla tuoreen
raaka-aineen oma maku hämärtyy. Selvä ero verrattuna
kotimaisiin ohjeisiin on varsisellerin käsittely. Kotimaisissa ohjeissa se kuullotetaan ja keitetään. Chez Leonin
varsiselleri on lähinnä lämmitetty tai kiehautettu, ei
keitetty saati haudutettu. Ravintolan asiakkaiden käyttökieli kuuluu belgian kansalliseen kielivalikoimaan, joka
sinänsä on laatutae. Japani on vähemmistökieli toisin
kuin muissa alueen ravintoloissa.
HENKILÖKUNTA ON LUKU SINÄNSÄ. Sen lukua on
mahdoton arvioida saati laskea. Jonnekin 20 – 30 tasoille
se sijoittunee. Ilahduttavaa nähdä että ilmetty Marcel
Proustin jälkeläinen toimii edelleen hovimestarina, yhtä
kiireisenä, neuroottisena ja stressaantuneena, mutta
työstään ilmiselvästi nauttivana kuin aina ennenkin. Hän
on todella löytänyt kadonneen aikansa. Jo pelkkä hänen
läsnäolonsa houkuttaa puhumaan pitkillä ja monipolvisilla
lauseilla, joista ei tunnu loppua tulevan, vaikka puhuja
itsekin jo pelkää, että asia ja ajatus matkalla hukkuvat
jonnekin kuulijan tavoittamattomiin kuin muinaiseen
aikaan ikään, vaikka kuitenkin se, joka pääsee puhujan
kanssa samalle aaltopituudelle, voi oitis havaita, että tallella ajatus kuitenkin on, vaikka Wordin kielioppitarkastin
huomauttaa, että monet sisäkkäiset ja alisteiset sivulauseet voivat tehdä tekstistä vaikeasti ymmärrettävän, jonka
vuoksi olisi syytä harkita virkkeen jakamista useampaan
osaan paljastaen tekstinkäsittelyohjelma samalla, miksi
nykyaikana ei enää voi syntyä Proustin suurtyön kaltaista
järkälettä lukijoidensa iloksi ja ahdistuksen lähteeksi,
kun nytkin lukija on joutunut odottamaan helpotuksen
tuovaa pistettä tähän asti.
NILVIÄISKASARI ON JÄLLEEN täydellinen. Jälleen
kerran minut myös istutetaan samaan paikkaan,
Jacques Bernard ”Jacky” Ickx:n, kuusinkertaisen Le
Mansin 24-tunnin ajojen voittajan, kantapöytään. Mistä
ne muistavat.
Jälkiruuan tilalle valitsin Delirium Tremensin toisen innovaation, monasteriumin, jonka listoilla tällä hetkellä on
vaatimattomasti tasan sata luostariolutta. Ei muuta kuin
valitsemaan. Onneksi henkilökunnalle riittää, kun kertoo
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Sata luostariolutta asettaa kunnon protestantin vaikean valintatilanteen eteen. Lohdutukseksi on kuitenkin todettava, että toisin kuin elämässä, huonoon valintaan tuskin on mahdollisuutta. Ainoa merkittävä puuttuva olut on
suomalainen, maailman ensimmäinen ortodoksiluostariolut.
tulevansa Chez Leonista ja he oitis ymmärtävän minkä
munkkikunnan olut nyt on paikallaan, minkä värisenä ja
missä vahvuudessa. Nyt 9,5 % oli juuri parahultainen.
Samalla on mahdollisuus seurata ikkunan läpi Chez Leonin kilpailijoiden sisäänheittäjien lohdutonta uurastusta,
johon kuitenkin aina jokin japanilainen seurue tarttui.
MIKKO NENONEN
Kirjoittaja on
Nenosten sukuseuran
varapuheenjohtaja ja
toisinaanajattelija

Huolimatta näennäisestä rauhallisuudestaan sisältyy
Brysseliin perusbelgialaisia jännitteitä, jonka vuoksi
espanjalaiset ratsut ovat käyttövalmiina katujen varsilla. Edellisviikolla oli koettu katumellakoita ja nyt
lakossa olivat taksit.
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Suvun tarinoita Tampereelle
Nenosten sukuseuran seuraava, järjestyksessään
jo XII sukukokous pidetään Tampereella ensi kesänä.
Ajankohdaksi on varmentunut heinäkuinen viikonvaihde 11.-13.7.2014. Kokoontumispaikka on Varalan
urheiluopisto, joka sijaitsee keskellä Tamperetta Pyynikinharjun kupeella, Pyhäjärven rannalla.
Sukulaisten tapaaminen, kuulumisten vaihtaminen ja
aiemmin tuntemattomiin sukulaisiin tutustuminen on taas
kerran tärkeintä, mutta Tampereen tapahtuman ”punaiseksi langaksi” järjestäjät haluavat nostaa sukutarinat.
- Niitä toivomme, kirjoitettuina ja/tai paikan päällä
kerrottaviksi, sanoo Sanna Nenonen, joka yhdessä
aviomiehensä Markuksen ja vanhempiensa Anja ja Sulo
Nenosen kanssa - seuran hallituksen taustatuella - on
alustavasti ideoinut XII sukukokouksen ohjelmaa.

Tarinat talteen
Jokaisessa suvussa, sukuhaarassa ja perheissäkin
liikkuu polvesta toiseen juttuja, usein vain suusanallisesti
eläviä, mutta ihmisten todellisesta elämästä nousseita
tarinoita, jotka ansaitsevat tulla muillekin kerrotuiksi. On
myös kepeitä anekdootteja – sattumussyntyisiä tilanteiden ja tapausten kuvauksia – jotka samoin useimmiten
kulkevat vain suullisina ”sutkauksina.”
- Näitä toivoisimme löytävämme. Ottakaa muistelijat
yhteyttä. Mietitään yhdessä toteutusta eli kuinka sukutarinat ja –muistelut elävimmin voisimme sukutapaamisessa
tuoda esille, Sanna Nenonen kannustaa.
Tampereen sukukokouksen ohjelmaan voi itse kukin
tässä vaiheessa vielä muutenkin vaikuttaa pistämällä
omat ”talentit”, taidot ja osaamiset, likoon ja yhteisen
keitoksen mausteiksi.
- Laulajia, soittajia, lausujia, näyttelijöitä – ilmaisutaitoisia esiintyjiä suvussa on. Ilmoittautukaa reippaasti!
Yhteistä juhlaa ja tapaamista rakennamme, Sanna
Nenonen sanoo.
Arvontoja ja pieniä kilpailuja on tapahtuman oheen
suunnitteilla. Järjestäjät heittävät kysymystä: onko
ideoita sponsoreista?

Sanna yhteyshenkilönä
Kesän 2014 sukukokousta ja sen järjestelyjä mietti loka-

Tamperelaiset Sanna ja Markus Nenonen ovat kesän
2014 sukukokouksen järjestäjiä ja yhteyshenkilöitä.
Kuva: Matti Nenonen.
kuun 12. päivänä Tampereen seudun sukutapaamisessa
parikymmentä juuriltaan Nenosten sukuun kuuluvaa.
- Juteltiin. Kerrottiin itsestämme. Kuunneltiin toisiamme ja tutusteltiin. Pari tuntia vierähti nopeasti. Ihan
hauska huomata, että meitä nenossukuisia Tampereen
seudullakin on monia, jotka tähän asti toisistamme tietämättä asumme jopa ihan lähekkäin. Ilo oli nähdä, kuulla
ja tutustua, Sanna Nenonen sanoo ja toivoo, että juhlajärjestelyistä kiinnostuneet ottaisivat häneen yhteyttä.
Sukukokouksen tarkka, aikataulutettu ohjelma julkaistaan Nenossuku-lehden seuraavassa numerossa, joka
ilmestyy touko-kesäkuun vaihteessa 2014. Lehteen on
tarkoitus koota tietoa muistakin Tampereella samaan
viikonvaihteeseen ajoittuvista ”riennoista”, joten muualta
tulevat voivat jo ennakkoon suunnitella lomapakettinsa.

Nenossukuisia Tampereen lokakuisessa tapaamisessa. Oikealla seisomassa puheenvuoroa juuri käyttävä hallituksen
jäsen Pekka Rasku, Ilmajoelta, vieressään myös hallitusta edustanut Elsa Luukkonen Espoosta. Kuva: Matti Nenonen.
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Liekö Helmi-tätini
suvun vanhin?
Tätini Helmi Hämäläinen (o.s. Nenonen) syntyi
25.4.1911, joten hän täytti 102 vuotta tämän vuoden
huhtikuussa. Liekö tätini jo suvun vanhin?
Helmin isä oli Johan Alexander Nenonen (7.2.188011.6.1938). Kun Johan Aleksander, siis isoisäni, kuoli,
tämän muistelman kirjoittaja oli viikon vanha. Helmin
äiti oli Brita-Liisa Nenonen (o.s. Huovinen; 4.1.187823.10.1951).
Perheeseen syntyi esikoisena Aino Elina (24.1.190821.3.1928), joka mentyään naimisiin sai sukunimekseen
Wirta. Avioliiton onnesta Aino ehti nauttia vain puolisen
vuotta. Hän kuoli ns. lentävään keuhkotautiin, johon noina
aikoina menehtyi noin 7000 suomalaista joka vuosi. Helmi
syntyi kolme vuotta Ainon jälkeen. Kolme vuotta Helmin
jälkeen syntyi isäni Eino (5.10.1914-4.6.1958). Isäni
kuoli leukemiaan. Hänen lähtöpäivänään allekirjoittanut
täytti 20 vuotta. Isäni jälkeen perheeseen syntyi vielä
Pentti (11.8.1917-11.8.1925). Lähtö tapahtui pojan
8-vuotissyntymäpäivänä. Kuolinsyy hänenkin kohdallaan
oli lentävä keuhkotauti.
Kun Helmin isä kuoli verrattain nuorena ja kun äiti
oli koko ikänsä ollut kotiäitinä, Helmin oli isän kuoltua
muutettava asumaan äitinsä kanssa. Mitään eläkkeitä ei
noihin aikoihin tunnettu. Helmi oli työssä mm. Kontio &
Kontio –tukkuliikkeessä, joka toimitti elintarvikkeita kuten
kalaa, kanaa, perunaa ja muuta vastaavaa kauppoihin.
1940-luvulla Helmi rakastui Kalle Hämäläiseen, joka
oli metsuri ammatiltaan. Äiti ei Kallea oikein hyväksynyt. Muistelen huomanneeni, että ilmapiiri oli raskaan
tuntuinen. Helmi ja Kalle saivat pojan, jonka nimeksi
tuli Pentti – ilmeisesti Helmin 8-vuotiaana kuolleen
pikkuveljen mukaan.
Helmi hoiti äitiään aina tämän kuolemaan asti eli vuoteen
1951, minkä jälkeen perhe muutti Ruotsiin paremman
leivän toivossa. Kalle toimi edelleen metsurina. Hän kuoli
vuonna 1969 74-vuotiaana. Pentti, Helmin ja Kallen poika,
jäi eläkkeelle muutamia vuosia sitten. Pian eläkkeelle
jäätyään hän kuoli lomamatkalla Marokossa, ilmeisesti

Serkut koolla
Ilmajoella
Hilda o.s. Nenosen (1885-1983) ja Salomon Raskun
kolmannen polven jälkeläiset kokoontuivat kesäkuussa jo
perinteiseksi tulleeseen serkkutapaamiseensa, joka tänä
vuonna pidettiin Etelä-Pohjanmaan Opistolla Ilmajoella.
Hilda Sakarintytär Nenonen syntyi Parikkalassa,
Etelä-Karjalassa, josta hän päätyi Liperissä karjakko- ja
meijerikoulun käytyään karjakoksi Pohjanmaalle. Hildan
ja Salomon Raskun häitä juhlittiin kesäkuussa 1910.
Ilmajoella heinäkuussa 2010 pidetyn Nenosten sukuseuran järjestyksessään kymmenennen sukukokouksen
”punaisena lankana” kulki Hilda Raskun elämäntyön

Helmi Hämäläinen o.s. Nenonen viettää vanhuudenpäiviään malmölaisessa vanhainkodissa.
tapaturmaisesti. Helmille, äidille, asia on vaikea eikä hän
halua puhua siitä.
Helmi on syvästi uskonnollinen. Hänen elämänsä on
ollut raskasta. ”Tutkimattomat ovat Herran tiet.”
Noin 20 vuotta sitten Helmi-tätini kävi lomamatkalla
Turussa Pentin kanssa. Vielä tuolloin, yli kahdeksankymppisenä, Helmi oli pirteä ja kulki kuin nuori tyttö.
Vaimoni kanssa kävin katsomassa tätiäni kolme vuotta
sitten hänen täytettyään 99 vuotta. Tätini muisti toimii
melko hyvin, mutta kaikkea hän ei halua muistaa.
Nykyään hän asuu Malmössä vanhainkodissa, jossa
tuntuu olevan hyvä hoito. Helmin tukena on suomalainen
Hilkka Heinonen, joka työskenneltyään paikallisessa
sairaalassa on nyt jäänyt eläkkeelle ja hoitaa Helmin
asioita ja käy tervehtimässä hyvin usein. Helmille se on
tärkeää, sillä hän ei ole koskaan oppinut ruotsin kieltä
kovin hyvin, koska Ruotsissa työskenteli lähinnä kotona.
Suurkiitos Hilkalle huolenpidosta!
JARMO NENONEN
Kirjoittaja on Helmi Hämäläisen veljenpoika,
joka asuu Turussa
muistaminen.
Terveiset Hilda ja Salomon Raskun jälkeläisten
serkkutapaamisesta välitti Hilda Raskun tyttärentytär,
Kokkolassa asuva Toini Kataja-Stenman.
- Paikalla serkuista olivat Hilkka Huhtamäki, Marjut
Rajala, Liisa Ala-Varvi, Kirsti Kirkkomäki, Leena Aro,
Sirpa Luhtanen, Marja Pelkkikangas ja minä. Lisäksi
Kalevi, Seppo, Lasse, Matti ja Pekka Rasku, kuten myös
Heikki, Jukka ja Tapani Rasku, Tuulikki Kilpeläinen ja
Hannu Rasku.
- Avo- ja aviopuolisoista paikalla olivat Armi Rasku,
Helena Takala, Eija Kivistö, Liisa Sippola, Osmo
Rajala, Jorma Kirkkomäki ja Jorma Aho.
Kokoontumispaikka oli ”komia”, ”pohojalaasittain”:
Suomen vanhimpiin aikuisoppilaitoksiin kuuluvan
Etelä-Pohjanmaan Opiston historiallinen päärakennus
valmistui vuonna 1895.
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Sukua Imatran sukukokouksen jälkeen kesällä 2012 Hannun tyttären Heidi Kojon mökillä. Vasemmalta Hannun
tytär Niina Ranne, Tarja Nenonen, selin Heidi Kojo, ja oikealla Kari Nenonen ja Hannu Nenonen.

Vaiherikasta
elämää
Hannu Nenonen Punkaharjulta täyttää 81 vuotta
27.12.2013.
Hannun vanhemmat, siis isovanhempani isäni puolelta
Mikko Nenonen (1896-1941) ja Hilja Anttonen, (19021979) menivät naimisiin vuonna 1923 Parikkalassa. Heille
syntyi kolme lasta melkein perättäisinä vuosina: Matti
1924, Eino 1925 ja Aili 1927. Hannu syntyi 27.12.1932.
Hiljalle ja Mikolle syntyi vielä kolme lasta: Eelis 1935,
Hilkka 1937 ja Martti 1940.
Mikko Nenonen oli maanviljelijänä Koitsanlahdessa
vuoteen 1927 asti, jonka jälkeen perhe muutti Simpeleelle.
Isä Mikko työskenteli lastaajana Simpeleen Paperi- ja
Kartonkitehtaan paperivarastolla.
Kun talvisota syttyi, Mikko joutui lähtemään rintamalle.
Hilja oli lapsineen evakossa kahteen otteeseen, ensin Joroisissa ja myöhemmin Somerolla. Jatkosodan syttyessä
Mikon ei olisi ikänsä puolesta tarvinnut lähteä sotaan. Kun
joukkoa koottiin Simpeleellä, Mikko lähti vapaaehtoisena.
Hän kaatui 5. heinäkuuta 1941 Tyrjällä. Äiti Hilja jäi yksin
seitsemän lapsen kanssa. Isommista lapsista oli apua,
sillä siihen aikaan 15-vuotias oli jo työikäinen.

Sotalapsena Ruotsissa
Sodan aikana Suomesta lähetettiin 70 000 lasta
sotalapsiksi Ruotsiin ja Tanskaan. Niinpä vuonna 1942
perheen nuorimmat neljä lasta, Hannu, Eelis, Hilkka ja
Martti matkasivat junalla Tornion kautta Vänern-järven

Hannu Nenosen
lapsuuskuva on
otettu Ruotsissa.
eteläpuolelle Lindköpingiin ja sieltä edelleen sijoitusperheisiinsä. Hannu oli suurella maanviljelystilalla,
Eelis pappilassa, Hilkka maatalossa ja Martti kauppiaan
perheessä. Sisarusten kotien väliä oli 4-10 km ja Hannu
vanhimpana ajoi usein pyörällä tervehtimään nuorempia
sisaruksiaan.
Hannu kertoo: ”Ruotsin kotini oli kerta kaikkiaan
mahtava paikka. Minua pidettiin ihan kuin omaa lasta.”
Miten jännittävä suuri kartano olikaan pienelle pojalle.
Navetassa oli 50 lypsävää ja tallissa 28 hevosta, joista
10 oli ravihevosia ja 18 työhevosia. Työntekijöitä ja
hevosia tarvittiin paljon, koska viljeltyä pinta-alaa oli
300 hehtaaria. Puimakoneet olivat hevosten vetämiä.
Hannu muistelee, miten hän sai kesälomien aikana ajaa
hevosella viljoja ja heiniä suojiin.
Hannu ja Eelis tulivat välillä Suomeen vuonna 1943
koulunkäynnin takia, mutta palasivat takaisin Ruotsiin
1944 ja olivat siellä syksyyn 1947. He kävivät koulua
Ruotsissa eikä ruotsinkieli ole unohtunut. Eelis-veli
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kertoo, ettei hän osannut enää suomea oltuaan kolme
vuotta Ruotsissa.
Hannun mamma ja pappa olisivat halunneet Hannun
jäävän kokonaan heille, mutta he eivät saaneet lupaa
Suomesta. Hannu piti heihin yhteyttä ja vieraili useita
kertoja Ruotsin kodissaan, myös nuorikkoaan Tellervoa
näyttämässä ja myöhemmin lastensa kanssa. Hannu
kävi myös molempien vanhempien hautajaisissa.
Nuorimmaiset Hilkka ja Martti jäivät Ruotsiin ja tekivät
elämäntyönsä Ruotsissa.

Hannu asuu nyt Punkaharjulla, jonne hän muutti
toisen vaimonsa Maija-Liisa Niskan kanssa. Kaunis
koti sijaitsee lähellä järvenrantaa ja hyvä mustikkametsä
alkaa omalta pihalta!
Hannu hoitaa nyt kotityöt yksin, kun rakas elämänkumppani menehtyi äkillisesti kesällä 2012. Keväästä
syksyyn Hannu ajaa lauantaisin omalla autollaan Heidityttärensä ja Hannu-vävynsä mökille Puruveden rannalle
ja lämmittää siellä rantasaunan. Heidin mökillä saunotaan
jäiden tuloon asti.

Leipä paperitehtaalta

Kunnallispolitiikkaan

Palattuaan Simpeleelle 15- vuotias Hannu pääsi töihin
Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Simpeleen Paperi- ja Kartonkitehtaalle. Vuonna 1950 Hannu aloitti Yhtyneiden Paperitehtaiden ammattikoulussa, Lotilassa Valkeakoskella.
Oppilaat asuivat koulun oppilasasuntolassa ja pääsivät
kotiin vain lomilla. Kolmen vuoden koulutuksen jälkeen
Hannu oli täysin oppinut paperin- ja kartongintekijä. Hän
sai Simpeleen tehtaalta vakituisen työpaikan rullamiehenä
kartonkikoneella.
Hannu oli työntekijöiden arvostama luottohenkilö ja
hän toimi pääluottamusmiehenä useita vuosia. Vuonna
1961 hän yleni koneenhoitajaksi ja vuonna 1975 vuoromestariksi. Hannu työskenteli vuoromestarina 16 vuotta
ja jäi eläkkeelle vuonna 1991.

Hannu on ollut Suomen Sosialidemokraattisen
Puolueen jäsen vuodesta 1957. Hän toimi Simpeleen
työväenyhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1960-68.
Hannu oli Simpeleellä pidetty ja arvostettu kunnallispoliitikko. Hän toimi Simpeleen ja Rautjärven kunnan
luottamustehtävissä: kunnanvaltuustossa vuodesta 1968
ja kunnanhallituksen puheenjohtajana vuosina 1974-78.
Hilja-äiti asui Simpeleellä koko elämänsä ja hänelle
on varmasti merkinnyt paljon, että Hannu perheineen ja
Aili-siskon lapsia asui samalla kylällä. 60- ja 70-luvuilla
Hilja-mummo kokosi jälkipolvensa luokseen syntymäpäiväjuhlilleen. Nyt meitä on niin iso joukko, ettemme
enää mahtuisi mummon rintamiestaloon. Meillä on
mukavia muistoja lomista Simpeleellä Hilja-mummon
ja Hannun perheen luona.
Toivotamme Hannu-sedälle ja -enolle hyvää vointia ja
turvallisia lenkkikelejä!
SEIJA RAATIKAINEN
Hannu Nenosen Matti-veljen tytär

Perhe, harrastukset
Hannu ja Simpeleeltä kotoisin oleva Tellervo Siitonen
vihittiin vuonna 1955. Heille syntyi neljä tytärtä: Heidi
1957, Saija 1958, Niina 1968 ja Riikka 1969. Tämä
vaihe elämästä on ollut Hannulle kaikkein tärkein ja
kauaskantoisin, sillä nyt hänellä on 12 lastenlasta ja 3
lastenlastenlasta.
60-luvulla Hannu rakensi perheelleen omakotitalon
Simpeleelle. Mökkeily ja kalastelu Simpeleenjärvellä
olivat perheen rakkaita harrastuksia. Talvisin Hannu kävi
pilkillä Saimaalla. Hannu toimi Simpeleen kalamiesten
rahastonhoitajana ja sihteerinä 15 vuotta. Nuorempana
Hannu myös metsästi. Hannu kertoo pienestä innokkaasta apulaisestaan Mortista, perheen pitkäkarvaisesta
kääpiömäyräkoirasta. Kun Mortti oli juossut itsensä
uuvuksiin jänisten perässä, isäntä nosti metsästyskaverinsa selkäreppuun.
Kun kysyin Hannulta, mikä on ollut hänen rakkain
harrastuksensa, hän vastasi empimättä: Liikunta. Hän
pelasi 15 vuotta jalkapalloa Simpeleen Urheilijoissa (
SIU). Eelis-veli pelasi myös SIU:ssa ja hän kertoo:
”Jos pelaajille sattui työvuoro vierasottelujen aikana, se
ei haitannut, sillä mukaan sai lähteä ja tehdas maksoi
jopa palkan.”
Hannu pyöräili vielä jokin vuosi sitten kymmenien
kilometrien lenkkejä. Hän kertoi joskus, että hän saattoi
pyöräillä aamulla Punkaharjulta Savonlinnan torille
kahville. Nyt pyöräily on saanut jäädä, mutta 2-4 km
kävelylenkkejä Hannu tekee päivittäin. Monipuolista
liikuntaa hän on saanut myös sieni- ja marjametsässä.
Isä Mikko oli ahkera sienestäjä ja marjastaja ja tämän
innostuksen hän tartutti myös lapsiinsa.

Lapset Hilja-äidin 60-vuotispäivillä Simpeleen Kotitiellä 18.6.1962. Edessä vasemmalta Aili, Hilja-äiti
ja Hilkka. Takana vasemmalta Matti, Eino, Hannu,
Eelis ja Martti.
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Sylvi Luukkonen juhli
merkkipäiväänsä suvun
ja ystävien
seurassa.

90 VUOTTA
Kotaniemen Nenosia syntyjään oleva Sylvi Luukkonen
täytti 90 vuotta 3.12.2012. 90-vuotissyntymäpäivää
juhlittiin Itsenäisyyspäivänä 6.12.2012 laajan sukulais- ja
ystäväpiirin kesken Ruokolahden Kemppilässä.

Syntymäpäiväsankari sai ruusun rinnuksiinsa juhlan
kunniaksi.

90 VUOTTA
Väinö Nenonen täytti 90 vuotta 1.9.2013 Kiteellä. Juhlia
vietettiin lähimpien sukulaisten ja entisten naapureiden
kesken Harjulan palvelutalon korttelituvalla. Palvelutalossa Väinö on asunut viisi vuotta.
Väinö Nenonen on asunut koko ikänsä Kiteen Saramäellä, lukuunottamatta palveluvuosia rintamalla
isänmaamme hyväksi.
ELMA RAJAHALME
o.s. Nenonen, Väinön veljen tytär

Ulla Nenonen
juhli 80-vuotissyntymäpäiväänsä
Tampereella
suvun ja
ystävien
seurassa.

Namibia kutsuu yhä
Suomeen liki 50 vuotta Afrikassa kestäneen lähetystyöuran jälkeen Namibiasta vuonna 2011 palannut Ulla
Nenonen täytti 80 vuotta 31.10.2013.
Merkkipäivää juhlistettiin Tampereen Tuomiokirkon
alasalissa lauantaina 26. lokakuuta järjestetyssä pienimuotoisessa lähetyksen kiitosjuhlassa.
Ulla Nenonen kertoi tilaisuudessa elämänsä monista
vaiheista lähtien lapsuudesta ja nuoruuden lähetyskutsusta. Erityisen painon saivat vuodet Namibiassa, jossa
päivänsankari myönsi ennakkoon toivoneensa myös
lokakuista 80-vuotispäiväänsä juhlivansa.
- Olin kuvitellut, että tähän aikaan olisin viimeinkin
Namibiassa ja valmistelisimme juhlaa dhimbakielisen
Uuden Testamentin juhlallista vastaanottamista varten.
Sittemmin kuulin, että juhla onkin siellä vasta tammikuussa 2014, joten suunnitelmat hieman muuttuivat,
Ulla Nenonen totesi.
Raamatun käännöstyötä vapaaehtoisena seitsemäntoista vuoden ajan vielä eläkkeelle jäätyäänkin Namibiassa
tehnyt Ulla Nenonen ei ole luopunut suunnitelmasta
osallistua uusimman käännöksen juhliin. Lentolippu
Namibiaan on varattu tammikuun 12. päivälle 2014.
Takaisin Suomeen on tarkoitus palata rakkaaksi tulleesta
Afrikasta vasta huhtikuussa.
Ulla Nenosta hänen 80-vuotispäivänään muistaneet
tukivat lahjoituksillaan Namibian Kirkon Tuki ry:tä, jonka
kautta apu suuntautuu Namibian Kaokovuorille ELCIN:in
(Evangelical Lutheran Church in Namibia) lähetystyöhön
ja Vanhan Testamentin kertomusten dhimbakielisen
käännöksen loppuunsaattamiseen.
Ulla Nenosesta ja hänen elämäntyöstään kertova juttu
julkaistiin Nenossuku-lehden numerossa 1/2012.

80 VUOTTA
Maija-Liisa Jäppinen o.s. Leinonen täytti 80 vuotta 7.7.2013. Syntymäpäivää juhlittiin perhepiirissä
Imatralla. Nenossukuun Maija-Liisa Jäppisen juuret
juontavat hänen äitnsä Elnan kautta. Äiti oli syntyjään
Kotaniemen Nenosia.
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Vanhat kuvat
askarruttavat
Peltiseppä Toivo Nenonen kuoli Liperissä 15.10.2012
- tasan vuosi sen jälkeen, kun perhe oli saatellut Toivon
Hertta-vaimon haudan lepoon. Toivo Nenonen oli
kuollessaan 89-vuotias. Hertta Nenonen (o.s. Innanen)
saavutti 86 vuoden iän.
Vanhempiensa jäämistöä isänsä kuoleman jälkeen läpi
käynyt Hertta ja Toivo Nenosen tytär Mervi Turunen löysi
joukon valokuvia, joissa esiintyvät henkilöt olivat hänelle
täysin tuntemattomia.
- Löytyisikö sukulehden kautta tunnistusapua? Liperissä
asuva Turunen kyselee.

Puujalka-Abel
Toinen kuvista – vaatetuksesta päätellen 1900-luvun
alkuvuosikymmenille ajoittuva – tuntui sukulehden toi-

Nenossuku –lehden liki 20-vuotisen historian ensimmäisessä numerossa 1/94 oli juttu ja kuva PuujalkaAapelista. Kuvassa ovat Puujalka-Aapeliksi kutsuttu
Abel Nenonen ja vaimonsa Linda, joiden seurassa
ovat Lauri, Erkki, Olga ja Anni Kauppinen.

mittajasta heti tutulta. Vastaus löytyi Nenossuku -lehden
numerosta 1/1994. Olin haastatellut sukulehden ihan
ensimmäiseen numeroon tuolloin vielä hyvissä voimissa ollutta ”pellinpurijaksi” itseään tituleerannutta Toivo
Nenosta. Hän pohti ukkinsa, Puujalka-Aapelina tunnetun
Abel Nenosen kohtaloa. Kuva julkaistiin jutun yhteydessä.
Suonenjoella 1859 syntynyt Abel Nenonen oli menettänyt jalkansa luumädän vuoksi, mutta työntekoa se ei
estänyt. ”Kuulin, että itse oli kehitellyt puujalan, varsin
omalaatuisen mallin. Kun jalka oli polven alta poikki,
teki eräänlaisen kantotelineen. Kaksi puuhaarukkaa,
tyyny pehmusteena. Itse jalkaa kannattaen sitten kiipeili
katoilla piisejä rakentamassa,” Toivo Nenonen tiesi kertoa
ukistaan, joka kuoli viikkoa ennen pojanpoikansa Toivon
syntymää heinäkuussa 1923.

Tuntisiko joku?
Toinen Mervi Turusta askarruttava valokuva ajoittunee
1940-luvulle, miehen asusta päätellen joka tapauksessa
sotavuosien tuntumaan.
Turunen arvelee, että kuvassa oleva pariskunta ja pieni
poika ovat hänen perheelleen sukua. Mutta keitä he ovat?
- Ovatko sukua isän vai äidin puolelta, sitä en tiedä.
Tunnistaisiko joku sukulehden lukijoista?
Henkilöistä jotain tietävät voivat ottaa yhteyttä Mervi
Turuseen soittamalla numeroon 040-7199470.
ANNUKKA ILVONEN

Tunnistaako joku kuvassa olevat henkilöt? Mervi
Turunen ilahtuisi tiedoista.

Liitto sai
vahvistuksen
Håkan ja Eleonor Hammarström menivät naimisiin
6.9.2013 Ruotsin Eskilstunassa. Mukana kuvassa
on pariskunnan vuoden ikäinen esikoinen Ted Hammarström.
Håkan on Ritva ( o.s. Nenonen ) ja Sven Hammarströmin
kolmesta pojasta nuorin. Sukujuuret kiertyvät EteläKarjalaan, Parikkalan Nenosiin.
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Jaakko ja Sini Ilvosen kolmeviikkoinen vauva ensivisiitillä Kiteen Tervasavun mummolassa. Taustalla ukki, Pekka
Ilvonen.

”Saimi-mummon sormet !”
Kiteen Niinikummun Nenolan ukki-Pekka Nenosella
(1888-1968) oli viulistin kädet –pitkät ja kapoiset,
hoikat sormet – niin raskaan maataloustyön tekijä kuin
hän viljelijänä ikänsä olikin. Samat sirosormiset kädet
sai tytär Saimi (1923-2007). Kun Saimin ja miehensä
Väinö Ilvosen (1919-2000) nuorimman lapsen Pekan
ensimmäinen lapsenlapsi syntyi Turussa 14.8.2013,
isoäiti Marketta Harinen-Ilvonen huoahti liikuttuneena
vauvan ensivisiitillä Kiteen Tervasavun mummolassa:
- Saimi-mummon sormet!
Isoisoisän, isomummon ja pienokaisen perimässä
on samaa.
Jaakko ja Sini ( o.s. Tuomola) Ilvosen esikoinen sai
Turussa 12.10.2013 pidetyssä kastetilaisuudessa nimen
Kuutti Eelis Otava.
Kuutti? Vanhemmat ovat biologeja, siitä luonnonyhteys: norpanpoika. Eelis on nimenä kulkenut äidin
Huittisten seudulla asuvassa suvussa. Otava liittää
lapsen maailmankaikkeuteen, avaruuteen ja ihmismielen

ikuisuususkomuksiin: Otavan tähtikuvio loistaa kirkkaana
kaiken maaelon yllä.

Pikkuserkkuja
Nenosten Pohjois-Karjalan (2) sukuhaaraan kuuluneen
Saimi-mummon Nenos-perimä elää myös Lahdessa.
Lastenlastenlapsia, jälkeläisiä pikkuserkkujen kaarella
on nyt neljä.
Saimi ja Väinö Ilvosen tyttären Aunin ja miehensä
Timo Saarisen esikoispojan Mikko Saarisen ja vaimonsa
Kirsi Strandénin perheeseen syntyi kolmas lapsi, tytär,
2.11.2013 Lahdessa.
Vauvan isosisko Emmi täytti viisi vuotta marraskuun
12. päivänä. Emmin pikkuveljen Antin 1-vuotisynttäreitä
juhlittiin Lahdessa syyskuun 11. päivänä.
ANNUKKA ILVONEN
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Jouluvaloja Lumijoen Varjakassa, ja kevättalven 2013 jäisiä iloja Perämeren maisemissa.

Talven jäille jo mieli
Pohjois-Pohjanmaalla Lumijoen Varjakassa, Perämeren rannalla, tuikkivat jouluvalot lomamökin ikkunoista
joulun 2012 tunnelmissa. Hangella liehuvat ulkotulien
liekit ja tanssivat tulien varjot.
- Saisi talvi jo tulla, ja semmoiset pakkaset, että jää
syntyisi hitaasti. Kasvaisi kantavaksi. Pääsisi kevätpuolella taas potkuttelemaan, ja pilkille, haikaili Pattijoella
asuva sukuseuran rahastonhoitaja Vuokko Nenonen,
joka kertoi joutsenten marraskuun puolivälin tienoilla
yhä huutelevan rannan sulassa.
Meri Varjakan tuulivoimamyllyn lähistöllä on talvikalastusta harrastavalle oikea aarreaitta.

- Hyvät karikot siinä vieressä. Antaa isoja ahvenia,
Vuokko Nenonen sanoi ja kertoi, että kun meri kevättalvella jäätyy kunnolla kantavaksi, hän ja kumppaninsa
saattavat viihtyä jäillä yhteen menoon jopa 6-7 tuntia
”evväitten kanssa.”
- Voin potkutella 3-4 kilometriä yhtä-menoa. Välillä
istutaan pilkillä.
Vuokko Nenosen juuret ovat Nenosten Etelä-Karjalan
(5) Parikkalan sukuhaarassa. Isä Eino Nenonen tuli
aikanaan Muhokselle voimalaitostöihin, löysi vaimon ja
perusti perheen. Pattijoesta tuli kotikunta 1965.
ANNUKKA ILVONEN

