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Helsingissä asuvat Sanna Kannisto ja Juha Nenonen, vasemmalla, tulivat Tampereen sukukokoukseen mukanaan
myös lapset 4-vuotias Otso ja 2-vuotias Silja.

Kiteeläiset Raija ja Aimo Nenonen saivat ohjelmalehtisen ja lounasliput ilmoittautumistiskiltä, jossa Sanna Nenosen
apuna vuorottelivat Helena ja Arto Kalliolinna sekä Katri Tytykoski.
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Suvun piiristä

”Unelmaterät”
vie Elinaa
Elina on takarivissä ensimmäinen vasemmalta. Ohjelma on vuoden 2014 SM-kilpailusta, musiikkina oli ”Puhelinlangat laulaa…”
Kaarinan Taitoluistelijat perustettiin samana vuonna
kuin Kaarinan Wihurihalli valmistui 2003. Kilpailutoiminta on keskittynyt alkuvuosista lähtien muodostelmaluisteluun. Tällä hetkellä seuraa edustaa yhteensä
kuusi joukkuetta. Niistä kaksi kilpailee tulokkaissa, yksi
minoreissa, yksi SM-noviiseissa, yksi SM-junioreissa
ja yksi aikuisten sarjassa. Elina Mikkola,15, (Nenosia
äidinäitinsä Seijan kautta), luistelee tällä hetkellä Taitoluistelijoiden SM-junioreissa. Joukkue on ”Dream
Edges”, ”Unelmaterät”.
Eeva-äidille oli selvää, että hän tarjoaa tyttärilleen
Elinalle ja Ullalle harrastus-mahdollisuuksia. Elina aloitti
taitoluistelun neljävuotiaana Turun Riennon Taitoluistelijoissa. Pikkusisko Ulla valitsi yhtä pienenä ratsastuksen
pääharrastuksekseen. Äidin illat, usein viikonloputkin,
ovat kuluneet autonkuljettajana. Aloitettuaan koulun
Elina piti parin vuoden tauon luistelussa, mutta halusi
sitten jatkaa. Hän aloitti muodostelmaluistelun. Siitä
tuli Elinan laji.
Paitsi aikaa taitoluistelu vaatii myös taloudellisia uhrauksia vanhemmilta. Eeva-äiti sitä joskus harmitteli, mutta
nähtyään Elinan jäällä hän sai voimia jatkaa. Turussa oli
valmentajapula, jonka takia edistyneimmät tytöt pyrkivät
Kaarinan taitoluistelijoihin.
Viime talven SM-kilpailu luisteltiin Helsingin jäähallissa.
Kaarinan SM-joukkueiden valmentajat saivat kunniamaininnan hienosta työstä nostettuaan joukkueensa
lyhyessä ajassa SM-tasolle. Tänä syksynä ensimmäinen
SM-valintakilpailu oli Helsingin jäähallissa 8-9.11. SM-

finaali on helmikuun lopussa Tampereella.
SM-joukkueessa luistelu vaatii työtä. Treeniviikkoon
mahtuu kuuden jääharjoituksen lisäksi balettia, ohjelmien
harjoittelua ja kuntoharjoittelua. Ei voi mummina muuta
kuin ihailla Elinan tarmokkuutta ja vastuullisuutta, että
hän koulupäivän jälkeen jaksaa lähteä jäähallille. Lauantai
ja sunnuntai eivät ole lepopäiviä, eivät aina lomatkaan.
Kesäksi valmentaja antaa kuntoilu- ja harjoitteluohjeita.
Syyslomalla oli tehopäivät! Kauden aikana on kolme
viikonloppuleiriä.
Esiintymisasut ovat luku sinänsä! Joka vuosi harjoitellaan uudet ohjelmat ja teetetään niihin sopivat puvut.
Luistelijat ompelevat itse kaikki paljetit pukuihin. Saa
pistellä monta neulanpistoa ennen kuin sadat paljetit
ovat paikoillaan! Eeva oli nähnyt Elinan ihan ensimmäisen
luistelupuvun vaatekomerossa: näytti niin liikuttavan
pieneltä. Tuli haikea olo. Siitä se kaikki alkoi: pienestä
vaaleansinisestä luistelupuvusta!
Muodostelmaluistelu on mahtavaa katsottavaa. Kauniit
luistelijat kampauksineen ja asuineen, kaunis musiikki
ja ennen kaikkea yhdessä liikkumisen ilo, mikä näkyy
katsomoon asti.
Viime keväänä saimme katsoa livenä netistä, kun
Elinan joukkue oli STLL:n ( Suomen taitoluisteluliitto)
edustajana Kroatian Snowflake Trophyssä. Joukkue voitti
kultaa. Ensi tammikuussa kutsuu Itävallan Mozart Cup.
Kaarinan joukkueille menestystä! Elinalle harjoitteluintoa, jotta vaa’assa jalka nousisi tarpeeksi korkealle!
SEIJA RAATIKAINEN

1. Puheenjohtajan palsta

Hyvät
sukulaiset		
Tampereen sukujuhla juhlittiin upeasti heinäkuussa.
Ohjelma esitteli nykytekniikalla Nenosia ympäri maailmaa, kuten juhlateemaankin kuului. Suvun tutkiminen
on tarinoiden kuuntelemista, kokoamista ja kertomista.
Tampereella tämä tuli loistavasti esille. Sukukokous
päätti, että jäsenlehti lähetetään edelleen paperilehtenä,
mutta viestintää lisätään sähköisesti niille sukulaisille,
jotka sitä haluavat.
Vuoden 2016 kokouskutsu esitettiin Mikkelin Nenosten toimesta. Mikkelin kokouspaikka tuo mieleen
mm. päämajakaupungin, joka on ollut tykistönkenraali
V P Nenosen asemapaikka sotien aikana, seitsemän
vuosikymmentä sitten.
Tänä vuonna on muisteltu 70 vuotta sitten saavutettua
rauhaa naapuri Venäjän kanssa. Matkailin Suonenjoen
Karin kanssa elokuussa bussilla Viipurin Tali-Ihantalan
taistelupaikalla. Siellä isä Veijo oli 70.v sitten 50000 aseveljen kanssa. Bussimatkalla kävimme myös Terijoella,
Kronstadissa, Krasnaja Gorkassa, Narvan Sinimäessä ja
Tarton kautta Tallinnassa. Narvassa on saksalainen sotilashautausmaa, jonne on haudattu 15 000 itärintamalla
kaatunutta sotilasta. Matka oli hyvin valaiseva kokemus,
mitä tapahtui kokonaisuudessaan Suomenlahden kahta
puolen seitsemän vuosikymmentä sitten.
Hyvät sukulaiset! Lähettäkää tarinoita Nenos-sukulehden toimitukseen, sillä saadaan lehti kiinnostavammaksi. Sukututkimusta harrastavilta sukulaisilta toivon,
että ilmoittaudutte minulle, niin saamme tietojen vaihdon

toimimaan ja vältymme päällekkäiseltä työltä. Olen
palkannut työntekijän yritykseeni, joka tarkoittaa sitä,
että tähän sukututkimukseen jää enemmän aikaa. Luin
vanhoja jäsenlehtiä, joista vuoden 2/1999 lehdessä oli
Ville Nenosen kirjoittama suvun piiristä-palsta jossa
kerrottiin terveyssisar Ida Nenosen elämästä ja sen
päättymisestä Konneveden Kivisalmessa 1956. Matkustin
äitini ja sisareni Eijan kanssa samalla lossilla n. kuukautta
aikaisemmin Suonenjoelta Jyväskylään ja takaisin. Tapahtumasta puhuttiin paljon kyläläisten kesken, mutta
en muista kuulleeni puhuttavan uhrien nimistä.
On hyvä, että sukua tutkitaan ja kerrotaan tarinoita.
Rauhallista joulun odotusta ja vakaata Uutta vuotta!
Suonenjoella 8.11.2014

Esko O Nenonen
puheenjohtaja

Seuraava
sukulehti
syksyllä 2015
Vuonna 2015 Nenossuku –lehti ilmestyy sukuseuran hallituksen linjauksen mukaisesti vain
kerran, koska kyseessä on ns. pariton vuosi.
Lehden ilmestymisajankohta ajoittunee lokamarraskuulle. Lehteen tarkoitetun aineiston
olisi oltava toimittajalla syyskuun alkuun
mennessä. Yhteystiedot löytyvät sivulta 20.
Vuonna 2016 ilmestymiskertoja on kaksi:
1/2016 keväällä hyvissä ajoin ennen Mikkelin
sukukousta ja 2/2016 syystalvella.

Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenonen puhui sunnuntain sukujuhlassa kansainvälistymisen merkityksestä.
Kuva: Matti Nenonen
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Nenosia maailmalla –
ja Nenosia maailmalta
Tampereella 11.-13.7.2014 pidetyn Nenosten XII
sukukokouksen teema oli Maailman Nenoset. Oheinen
artikkeli on tiivistelmä Mikko Nenosen sukujuhlassa
pitämästä juhlaesitelmästä.
VUONNA 1990 päätimme tuttavapariskunnan kanssa
lähteä katsomaan Eurooppaa, josta niin paljon silloin
puhuttiin ja arvuuteltiin, mahtaisimmeko kuulua tuohon
moninaisten kansakuntien joukkoon. Konkreettisena
tavoitteena oli nähdä Vincent van Goghin juhlanäyttely
Amsterdamissa. Tuolla matkalla päädyimme myös
pieneen belgialaiseen kylään nimeltään Waterloo.
Napoleonin kantakapakaksi väitetyn krouvin edessä oli
lasivitriini, jossa oli maailman kartta, ja siihen oli merkitty
nuppineuloin kaikki Waterloo-nimen esiintymät, joita oli
joka mantereella. ”Onpa kylässä asenne kohdallaan”,
ajattelin tuolloin. Tämä tarina tuli mieleeni, kun Tampereen
sukukokouksen teemaksi kirkastui Nenosten esiintymät
maailmalla.
Tietoa aiheesta oli löydettävissä nenossukutietokannasta, jossa tarkasteluhetkellä oli noin 27 700 tietuetta, joista
553:ssa johonkin elämänvaiheeseen liittyi ulkomainen
paikannimi. Merkintöjä oli mm. syntymästä, kuolemasta,
asumisesta, työpaikasta, vihkimisestä ja hautapaikasta.
Valitettavan monessa tietueessa nämä kentät olivat kuitenkin tyhjiä. Tälle voinemme kukin tehdä jotain omien
esivanhempiemme kohdalla. Tässä tarkastelussa olen
määritellyt omavaltaisesti ilman mitään maailmapoliittisia
merkityksiä ulkomaan alkavaksi vasta sotia edeltävän
Suomen rajan itäpuolelta ja Balkanin maat sisältyviksi
jo hävinneeseen Jugoslavian valtioon.
NENOSIA LÖYTYI kaikkiaan 34 eri maasta ja kaikilta
asutuilta mantereilta. Neljän kärki erottui muista selvästi:

Ruotsi (184), USA (90), Venäjä (78) ja Kanada (76) eivät
liene kenellekään yllätys. Keskikasti (18-5 esiintymää)
oli jo monipuolisempi ja yllättävämpi: Saksa, Englanti,
Sveitsi, Kreikka, Belgia, Tanska, Australia, Libanon, Itävalta ja Uusi Seelanti. Alle viiden Nenosen maita olivat
Hollanti, Norja, Italia, Espanja, Israel, Jugoslavia, Romania, Hong Kong, Etelä-Korea, Luxemburg, Portugali,
Tunisia, Ecuador, Brasilia, Abu Dhabi, Filippiinit, Albania,
Kiina, Pohjois-Irlanti ja Viro.
Ruotsiin muuttajat olivat pääosin varsin tuoreita
lähtijöitä 70-luvulta, jolloin 40-, 50- ja 60-luvuilla
syntyneet muuttivat osana suomalaisen maaseudun
rakennemuutosta naapurimaahan. Varhemmista muuttujista puuttunee todennäköisesti paljon tietoja. USA:n
Nenosista 24 oli 1800-luvulla syntyneitä, jotka muuttivat
uuteen maailmaan vuosien 1890 – 1930 välisenä aikana.
Tämän jälkeen muuttoliike on ollut hyvin vähäistä, mutta
muodostuneet ”Nenoskeskittymät” näyttävät vahvistuvan
ja voivan hyvin. Ehkä jonkinlaista ”valumista” suurten
järvien alueelta Floridaan näyttää tapahtuneen. Pietarissa
asui ennen ensimmäistä maailmansotaa 44 Nenosta.
Joukossa oli paljon lapsia, mutta myös lapsikuolleisuus
oli korkea. 30-luvulta lähtien Siperia alkaa esiintyä yhä
useammin myös Nenosten osoitteena tai hautapaikkana. Nenosia muutti Venäjälle Suomen lisäksi USA:sta.
Kanadan Nenospopulaatio näyttää koostuvan muutaman
Pohjanmaalta ja Keuruulta lähteneen muuttajan jälkeläisistä erityisesti Brittiläisen Kolumbian alueella.
LÖYTYNEET 553 yhden rivin mittaista tarinaa antavat
enemmän aineistoa mielikuvitukselle kuin tieteelliseen
tutkimukseen, joten mitään varsinaisia johtopäätöksiä
en lähde aineistosta vetämään. Silti voitaneen Nenostenkin kokemusten perusteella puhua ”neljästä suuresta

Maa 		

Lukumäärä

Maa		

Ruotsi		
USA		
Venäjä		
Kanada		
Saksa		
Englanti		
Sveitsi		
Kreikka		
Belgia		
Tanska		
Australia		
Libanon		
Itävalta		
Uusi Seelanti
Hollanti		
Norja		
Italia		

184
90
78
76
18
18
14
9
8
7
7
6
6
5
4
3
3

Espanja		
Israel		
Jugoslavia
Romania		
Hong Kong
Etelä-Korea
Luxemburg
Portugali		
Tunisia		
Ecuador		
Brasilia		
Abu Dhabi
Filippiinit		
Albania		
Kiina		
Pohjois-Irlanti
Viro		

Nenostietokannasta löytyneet Nenoset ja heidän lukumääränsä eri maissa.

Lukumäärä
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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lähdöstä”. Näistä ensimmäinen oli 1800-luvun suuri
muuttoaalto Pohjanmaalta, johon tosin vain muutama
Nenonen lähti mukaan. Etenkin Savon Nenosille muutossa Kymenlaaksoon ja Kotkaan oli jo Amerikkaa riittävästi.
Ensimmäisen maailmansodan alla lähdettiin Euroopasta
turvaan vallankumousten ja sodan jaloista. Yllättävin
lähtöaalto ajoittuu vuoteen 1948, jolloin Suomessa oli
olemassa kommunistien vallankaappauksen pelko. Neljäs
aalto vei 60- ja 70-luvulla maaseudun Nenoset Ruotsiin
autoteollisuusalueille.
Näiden suurten linjojen takana on kymmeniä ja satoja
tarinoita, joihin selvästikin sisältyy enemmän kuin vain
lista paikannimiä ja vuosilukuja. Muutaman nimen kohdalla alkoi jo tuntua siltä, että vähäisemmistäkin aiheista on
kirjoja tai elokuvia rustattu ja myös ”oskareita” voitettu.
Ensi alkuun juttu sukulehdessä tai pieni sukukirjanen voisi
paikata tätä puutetta ja kertoa esivanhemman tarinan
myös muille sukulaisille.
JOS KAIKEN TÄMÄN tietokantapöyhinnän ja pohdinnan
haluaisi kiteyttää jonkinlaiseksi johtopäätökseksi, niin
puhuisin muuttuneesta suhteesta maailmaan, jota myös
kotimaansa jättäneet Nenoset ovat lähdöllään ilmentäneet. Varhaisten lähtijöiden tunnelmia kuvatkoot sanat:
”Uusi elämä”. Taakse jääköön vanha maailma vaivoineen
ja vastuksineen. Edessä oli uusi maailma ja uudet mahdollisuudet. Lähtö oli lopullinen eikä kunniallista paluutietä
ollut. Nykyihmiselle kenties ilmoittautuminen Marsiin
siirtolaiseksi voisi olla saman kokoluokan ratkaisu.

Seuraavat lähtöaallot olivat tunnelmaltaan erilaisia.
Tunnussana oli nyt ”pakoon” sotaa tai vainoa mutta
myös työttömyyttä ja köyhyyttä. Lähtöön sisältyi myös
ajatus paluusta, jos ja kun tilanne entisessä kotimaassa
muuttuisi. Monelle paluu kuitenkin jäi vain haaveeksi
ja kesälomamatkailuksi uudelle Volvolla. Nykypäivän
lähtijät eivät oikeastaan lähde minnekään, vaan ovat
kaikkialla. Heille ”maailma on yksi”. Työmarkkinoina
on koko maailma, jossa ollaan työssä siellä, missä
tarve on suurin ja toisaalta oma ura parhaiten edistyy.
Puoliso löytyy ulkomailta, jossa myös lapset syntyvät.
Osalle myös lapsen adoptoiminen ulkomailta on luonteva
tapa kansainvälistyä pysyen itse kotosuomessa. ”Yhden
yhteisen maailman” ajatukseen sisältyy myös paluu
maailmalta takaisin Suomeen eläkepäiviä viettämään
tai sitten eläkevuosille haetaan omien mieltymysten
mukainen ilmasto ja kulttuuri.
NENOSET LÄHTIJÖINÄ näyttävät olleen liikkeellä hyvin
vakavalla mielellä ja perusteellisen harkinnan jälkeen.
Kevyin perustein ei ole lähdetty ja niinpä lähtijöitä on
ollut varsin vähän. Asenne on myös ollut kohdallaan ja
uuteen ympäristöön on sopeuduttu nopeasti ja asetuttu
aloilleen. Jokainen maailmalle lähtenyt ja ulkomailla asuva
Nenonen on sukutarina, joka tulisi kertoa ja merkitä
muistiin. Olisiko sukuseuran sivuilla tilaa näille tarinoille?
MIKKO NENONEN
Kirjoittaja on Nenosten sukuseuran varapuheenjohtaja,
matkustava virkamies ja toisinaanajattelija Hartolasta

Kirjoittaja vuoden 1990 matkalla Euroopassa – mahtoikohanpaikkakunta olla juuri Belgian Waterloo, jonka löydöstä
vuosien takaa nousi idea myös Tampereen juhlaesitelmän rakennukseen.
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Varalaan tultua kajahti lippulaulu. Vasemmalta Olga ja Juhani Nenonen Helsingistä. Eturivissä myös Martti ja
Maisa Nenonen Imatralta vieressään Ulla Nenonen Tampereelta. Taustalla Seija Raatikainen Helsingistä ja Sanna
Nenonen, Tampereen juhlien ”primus motor.”

Monikulttuurisuus on rikkautta
TAMPEREELLA heinäkuussa pidetyn Nenosten sukuseuran järjestyksessään 12. sukukokouksen teema oli laajaalainen ja monin tavoin tulkittava ”Maailman Nenoset .”
Aihetta ja Nenosten levittäytymistä eri puolille maailmaa avasi ansiokkaasti seuran varapuheenjohtaja Mikko
Nenonen, jonka alustus on pääpiirteissään luettavissa
toisaalla tässä julkaisussa.
Mielenkiintoisen näkökulman eri kulttuurien yhteiselosta ja nimenomaan kahden kieliryhmän kohtaamisista
suvun sisällä tarjosi Olga Nenonen, joka kertoi jo 22
vuotta sitten ”- juuri kun minusta oli tullut Nenonen –”
osallistuneensa sukuseuran ensimmäiseen sukukokoukseen Ruokolahdella.
- Silloin en osannut suomea. Olen kotoisin PohjoisKaukasiasta, joka on Mustanmeren ja Kaspian meren
välistä vuoristoaluetta. Synnyin Grosznyissä, Tsetsheniassa, jossa elin elämäni 23 ensimmäistä vuotta. Kuuluin
synnyinmaassani sen venäläiseen vähemmistöön.
Opiskeltuaan Leningradin yliopistossa ja suoritettuaan
filosofian lisensiaatin tutkinnon pääaineenaan englannin
filologia hän opetti venäjää Helsingin yliopistossa, minkä
jälkeen venäjän kieltä ja kulttuuria Tampereen yliopistos-

sa. Nyt viimeisteltävänä on tohtorin väitöskirja, jonka
aiheena on kaksikielisyyteen kasvaminen.
KAKSIKIELISYYS – kun samassa perheessä puhutaan
kahta eri kieltä – voi huonoimmassa tapauksessa Olga
Nenosen mukaan johtaa siihen, että lapsen – aikuisenkin?
– kielellinen kehitys viivästyy. Sanavarasto jää pienemmäksi kuin alueen tai paikan valtakielisillä. Vieras aksentti
säilyy. Kielivirheet ovat tavallisia. Kielet sekoittuvat.
-Tulee puolikielisyyttä. Toinen kieli voi dominoida toista.
Tai sitten - onnistuneimmillaan - kielet ovat balanssissa,
tasapainossa, Nenonen sanoi.
Monikielisyydessä ja monikulttuurisuudessa on Olga
Nenosen mielestä aina enemmän plussia kuin miinuksia:
- Pystyy kommunikoimaan monen ihmisen kanssa.
Kielellinen lahjakkuus saa sytykkeitä. Siirtymä kielestä
toiseen voi olla vaivatonta. Pystyy suoriutumaan monenlaisista ongelmista. Ennen muuta: kyky ymmärtää kulttuurisia eroja, suvaitsevaisuus, lisääntyy. Kognitiivinen kyky
vahvistuu. Ja jopa tämä: liikkuminen useammassa kuin
yhden kielen valtakulttuurissa voi tutkimusten mukaan
viivästyttää myös muistisairauksien etenemistä.
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Liperistä alun perin lähtöisin olevat sisarukset Pentti ja Pekka Nenonen sekä Mervi Turunen o.s. Nenonen tutkivat
Pekan tallentamia vanhoja kuvia tietokoneelta.
NENOSTEN perheessä – Olgan ja Juhani Nenosen
jälkikasvussa - liikkuvuus ja lähestyminen muitakin kuin
omia kahta kulttuuripiiriä, suomalaista ja venäläistä, on
innostanut ja kannustanut perheen jälkikasvua oman
elämänsä sisällön laajentamiseen myös muiden kielten
ja kulttuurien alueille.
Olga Nenonen mainitsi vanhemman perheen tyttäristä
Julian päässeen Ruotsin Karoliiniseen Instituuttiin
lääketieteen opintoihin. Nuorempi tyttäristä, Elisa, oli
sukukokouksen aikoihin Italiassa balettikurssilla.
Kaksikielisyys, monikulttuurisuus, ei Nenosen mukaan
ole välttämättä helppo asia, mutta parhaimmillaan se
siivittää kahden kielen täydelliseen oppimiseen. Kahta
kieltä voi osata, mutta jos toista osaa hyvin ja toista
vain välttävästi, sekin edesauttaa erilaisissa elämän
tilanteissa selviytymisessä.
SUOMEN KIELESSÄKIN on sopeuduttavaa.
Riemukkaan esimerkin kielen ja maailmanlaajuisesti
pienellä kielialueella eli Suomessa pelkästään Suomen
murteiden erilaisuudesta tarjosi sukujuhlan osallistujille
järjestetty Tampereen kiertoajelu, jonka vetäjänä toimi
mainio ”perusmanselainen” Marjatta Saari, joka opasti
niin kaupungin nähtävyyksissä kuin myös johdatti Tampereen kiäleen.
- Tamperelaisuus piilee sekä kiälessä että asenteissa.
- Tamperelainen ymmärtää yleensä suomenkieliset
tervehdykset. Omissa tervehdyksissään hän käyttää

vain sanoja, joissa on pärisevä r-kirjain. ”Moro, morjens,
morjesta, morjensta, moro, terve, tervev vaa.”
- Ei sev väliä” tai ”eisevväliä” on tampereessa merkitykseltään erilainen kuin suomessa. Tampereella lause
ei tarkoita välinpitämättömyyttä. Jos mies kosii neitosta
ja tämä vastaa ”eisevväliä” se on yhtä kuin ”kyllä” tai
jopa ”ilman muuta.”
Jotta ”Moro!” tunnetaan muuallakin kuin Tampereella,
siitä todistuksen omassa juhlapuheenvuorossaan antoi
viitisenkymmentä vuotta Afrikassa, Namibiassa, lähetystyössä ollut ja sinne taas syyskuussa 2014 matkaan
aikonut Ulla Nenonen, joka naurahti, jotta ”Moro!” on
ihan jokapäiväinen tervehdys osissa Namibiaakin.
JUURI ENNEN heinäkuista Nenosten sukukokousta
Tampere-seura päätti toukokuussa nostaa kesämieltä
painamalla rintamerkkejä, joilla haluttiin tehdä Tampereen
kieltä ja manselaisuutta tunnetuksi.
Oman merkin saivat Eisevväliä, Toi, ja Kekkee.
Tampere-seuran mukaan EISEVVÄLIÄ-merkin kantajalle kaikki asiat sopivat ja mieli on korkealla.
TOI-merkki tarkoittaa tamperelaisen aviomiestä ja on
käyttökelpoinen kaikilla terasseilla.
KEKKEE-merkki sopii vaikkapa syntymäpäiväsankarille, sillä ”kekkee” tarkoittaa sukupuoleen katsomatta
ikäisekseen hyvin virkeää ja toimeliasta ihmistä.
Jos ei sukukokouksen lyhyenä viikonloppuna vielä
ehtinyt hulahtaa tamperelaisuuteen ja sen monikulttuuri-
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suuteen ja monikielisyyteen, kannattaa muistaa savolaisia
solahtaneita kuten Kummelien Heikki Silvennoista tai
Juice Leskistä, jotka alun perin itäsuomalaisina sysisavolaisina solahtivat niin manselaisiksi, jotta yleisimmin
heidät kai tamperelaisiksi mielletään. Monikulttuurisuus
on kiehtovaa, jopa heimojen välillä.
Manselainen? Lahtelainen? Turkkulaine? Joisuulainen?
Kitteeläinen?
Liekö sen väliä, mikä kieli tahi mikä lähtömaa, jos
ymmärrys kielten – ja ihmisten - kesken löytyy?
SUKUKOKOUKSEEN tuli tervehdyksiä eri puolilta
maailmaa.
Outi Nenonen-Lloyd - Aatos ja Ester Nenosen esikoinen – joka videolla kertoi syntyneensä Lahdessa 1960,
kirjoitti ylioppilaaksi Lahdesta 1979. Muutti 1987 Kanadaan, josta aviomies Kevin Lloyd kotoisin. Terveisissä
vilahtelivat Nova Scotia, ja maailmankuulu ”Viherlaakson
Anna”-kirja, jonka ansiosta seutu on noussut matkailukohteeksi. Vermillion Art Works on yritys, jota Outi
Nenonen-Lloyd pyörittää Prinssi Edwardin saarella.
Satu Maarit Sofia Nenonen, sisarensa, lähetti videoterveiset Ruotsin Östervallista. Peruskoulun opettajaksi
vuonna 1995 valmistunut kertoi, jotta lapset Milla ja

Miska toivovat vuosi vuodelta aina hartaasti, jotta pääsisivät kesäksi Tampereen mökille. Östervallin Lindsbo
Trädgård on luomuviljelyä ja karjalaista perinnettä yrittämään säilyttävää elämää, myös eläimiä.
Videotervehdyksiä tuli myös Espanjasta ja jopa Kiinasta.
JUHLAPUHEESSAAN sukukokouksen viimeisenä eli
sunnuntaipäivänä Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenonen kertoi kosketuksensa kansainvälisyyteen saaneen
alkunsa noin 15-vuotiaana koululaisena: avoimet ovet
saksalaiseen perheeseen kesällä 1968. Kansainvälisyyttä
hän näki edistävän myös juurten etsinnän rajanaapurista:
- Isä Antti Nenonen eli Suonenjoella, syntyi Hiitolassa,
nykyisin Venäjän Karjalaa olevalla alueella. Myös juurien
haku tukee kansainvälisyyttä.
Nykyisestä Venäjän Karjalasta löytyvät monen Nenosenkin juuret. Niitä on lupa – ja mahdollisuus – etsiä ihan
paikan päällä. Mutta vaikka ei kotitalojen kivijaloista enää
jälkiä löytäisi, tärkein kivijalka on se, jos muistikuvat ja
muistot ovat välittyneet sukupolvien kesken.
Se kantaa.
Vaikeneminen tappaa varmimmin siteet menneisyyteen
ja vähintäänkin kuihduttaa myös näyt tulevaan.
ANNUKKA ILVONEN

Marjatta Saari kertoi Tampereen tuomiokirkon historiasta. Hugo Simbergin vaikuttavat seinämaalaukset ja ikkunoita
koristavat lasityöt ihastuttivat.
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Hallitukseen valittu Jouni Riihelä Mikkelistä ei päässyt Tampereelle, mutta edustajana oli sisar Marja RiiheläSeppänen. Vieruskaverina aviomies Esko Seppänen.

Ruoveden Ari-i Pekka Nenonen, vasemmalla, ja Tohmajärven Antero Nenonen löysivät yhteistä jutunjuurta lounastauolla.
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Leena Huovila toi sunnuntain sukujuhlaan terveisiä
Jyväskylästä.

Maritta Nenonen Loimaalta, vasemmalla, toi suvun
käsityönäyttelyyn tuunauskorujaan. Vahtolainen Paula
Nenonen ihasteli taitavaa kädentyötä.

Namibialle elämäntyönsä tehnyt Ulla Nenonen kertoi
vielä syksymmällä suuntaavansa kohti Afrikkaa.

Sanna Nenosen
ompelema Nenos-nalle, yksi
monista, pääsi
myös illanviettoon Pyhäjärven rannalle.

Heinäkuinen viikonloppu Tampereella oli helteinen. Niinpä sukujuhlissakin nuorimpien veikistelijöiden sopi oikein
hyvin vilkutella paljain varpain.
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Rovasti Mikko Korpiaho, Ruoveden Nenos-haaraa, ja
Pohjois-Karjalan Kiteen Nenosiin juuriltaan kuuluva
Mikko Nenonen, sukuseuran varapuheenjohtaja,
juttutuokiolla ennen pääjuhlaa. Kuva: Matti Nenonen

Kurkijoen sukuhaaraan kuuluvat helsinkiläiset Raila
ja Pekka Nenonen tutkivat käsitöitä. Pariskunta on
osallistunut vuoden 1994 Kiteen sukukokouksesta
lähtien kaikkiin muihin paitsi Oulun tapaamiseen.

Juhlien päätyttyä oli vielä ryhmäkuvien ja osoitetietojen vaihtamisen aika. Taustalla Bo Stenmanin tähtäimessä
Ilmajoen sukuhaaraan kuuluvat Heli Kärki, Annikki Rinta-Säntti ja Toini Kataja-Stenman.
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Sihteerin terveiset
XII sukukokouksesta
Syksy on hurahtanut nopeasti, mutta en ole unohtanut
Tampereen sukukokousta enkä hauskaa ohjelmaa ja
ennen kaikkea kotoista tunnelmaa, mikä siellä vallitsi!
Nenosen Sulon perhe Hämeenkyröstä, tytär Sanna
tiiminjohtajana, oli tehnyt valtavasti työtä. Käytännön
järjestelyt ja kaikki tapahtumat sujuivat alusta loppuun
hienosti. Paikan valinta on ratkaiseva. Varalan Urheiluopisto oli hyvä kokouspaikka.

Jäseniä noin 600
Toivoisin, että sukukokouksiin osallistuminen olisi
runsaampaa ottaen huomioon sen, että meitä jäseniä on
noin 600. Kokoukseen voi osallistua, vaikkei olisi seuran
jäsen. Tampereelle ilmoittautui 93 henkeä. Luvussa
olivat mukana puolisot ja joillakin perheillä useampia
sukupolvia. Voi todeta, että jäsenistä joka kymmenes
osallistuu koko ohjelmaan. Tällä kertaa tosin oli iskeä
paniikki, kun määräaikaan mennessä oli niin vähän
ilmoittautuneita. Kuvittelimme Tampereen houkuttelevan sen hyvän sijainnin ja hyvien yhteyksien takia.
Kyllä ilmoittautumisia tuli sitten enemmän, kun vähän
patistelimme. Sukuseuran olemassaolon ensimmäisinä

vuosina osallistujia oli jopa 400!
Toivoisi, että sukulaiset tulisivat ennakkoluulottomasti
mukaan osallistuen ihan koko ohjelmaan perjantaista
sunnuntaihin. Sen voi ottaa loman kannalta. Tiedämme
varata sukukokousviikonlopun jo kaksi vuotta etukäteen. Joskus on ollut pakko poiketa heinäkuun toisen
viikonlopun säännöstä, jos paikkakunnalla on ollut joku
suurtapahtuma, mutta joka tapauksessa kokoontuminen
on heinäkuun ensimmäisen puoliskon aikana. Kaksi
vuorokautta sukuseuran merkeissä ei ole paljon niistä
730 vuorokaudesta, joita meillä kahden vuoden aikana
on. Voin vain todeta, että nämä tapaamiset ovat antoisia!

Nettilehti vaihtoehdoksi
Vuosikokoukseen osallistui 53 henkeä.
Tilinpäätös vuosilta 2012-13 herätti vilkasta keskustelua. Lehden painatus- ja postituskulut ovat suuret.
Ehdotettiin paperilehden ohella nettilehteä ja -laskutusta.
Olen koonnut sähköpostiosoitteita, jotta lehden sähköistä
versiota voitaisiin kokeilla. Osa jäsenistä on ilmoittanut
sähköpostiosoitteensa, mutta vielä eivät läheskään kaikki.
Viimeksi, kun kokeilin lähettää viestin, jossa muistutin

Sukuseuran hallitus 2014-2016. Vasemmalta Pekka Rasku, Esko O.Nenonen, Kari Nenonen, Mikko Nenonen, Tarja
Nenonen ja Seija Raatikainen. Kuva: Matti Nenonen.
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sukukokoukseen ilmoittautumisesta, osa meillä olevista
osoitteista oli vanhentuneita. Pyysimme vuosikokoukseen osallistuvilta yhteystiedot ja tälle ryhmälle teemme
koelähetyksen. Mutta paperilehteä toimitetaan totta kai
edelleen.
Nettilehti olisi vaihtoehto niille, jotka mieluummin lukevat asiat netistä. ILMOITAPA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI
seija.raatikainen@gmail.com .
Muina säästötoimina esitettiin hallituksen kokouskulujen alentamista. Hallitus voisi kokoontua seuraavalla
kokouspaikkakunnalla tutustuakseen paikkakuntaan ja
sukukokouksen järjestäjiin, mutta muuten kokouksia
voitaisiin pitää Skypen välityksellä. Käytäntöä on jo
kokeiltu kahdessa hallituksen kokouksessa siten, että
yksi hallituksen jäsenistä on ollut kokouksessa läsnä
Skypen välityksellä. Useamman kokousosallistujan
mahdollistavalla Skype-yhteydellä on vuosimaksu.
Keskusteltaessa toimintasuunnitelmasta vuosiksi
2014 – 2016 ehdotettiin uudenaikaisempia nettisivuja,
joita olisi mahdollisimman helppo päivittää ja joista olisi
helppo löytää tiedot. Tätä ideaa pitää kehittää.
Taloudenhoitajan esittelemää tulo- ja menoarviota
seurasi vilkas keskustelu. Ehdotettiin tulojen lisäämiseksi uusia myyntituotteita. Niiden pitäisi olla käytännön
esineitä, joita kodeissa tarvitaan. Esitettiin essuja, kahvimukeja, käsitöitä, kahvi- ja ruokalautasliinoja, joissa
olisi Nenos-vaakunan kuva. Ehdotettiin myös Kenraalin
muistomitalia. Muistomitali on jo tykistömuseossa. Hallitus tarkistaa copy right -asian. Hallitus ottaa mielellään
vastaan vinkkejä ja toivomuksia myytävistä tuotteista ja
muistakin asioista.

Jäsenmaksuun korotus
Hallitus esitti jäsenmaksun korotusta 5 euroa/jäsen/
vuosi, minkä vuosikokous hyväksyi.
Jäsen muuttuu vapaajäseneksi täytettyään 80 vuotta.
Meidän pitäisi saada 20-30 uutta jäsentä vuosittain,
jotta toiminta pystyttäisiin ylläpitämään. Ehdotettiin
jäsenhankintakilpailua. Kuka hankkii eniten uusia jäseniä?
Ehdotettiin myös, että vanhemmat sukulaiset maksaisivat
nuortensa jäsenmaksun 40 euroa € kahden ensimmäisen vuoden ajalta. Ehdotettiin myös, että ainaisjäsenet
voisivat halutessaan maksaa tukimaksun paperilehdestä
ja että ainais- ja vapaajäsenet voisivat tehdä lahjoituksia
sukuseuran toiminnan tukemiseksi. Sääntöjen mukaan
sukuseura voi ottaa vastaan lahjoituksia.
Sukuseuran alkuaikoina oli tärkeätä saada rahaa toiminnan aloittamiseksi ja siksi oli käytössä ainaisjäsenyys.
Jäsen maksoi kymmenen vuoden jäsenmaksun yhdellä
kertaa. Hallitus ehdotti, että ainaisjäsenyys poistettaisiin
12.7.2014 lähtien. Vuosikokous hyväksyi ehdotuksen
yksimielisesti. Ne, jotka ovat hankkineet ainaisjäsenyyden
ennen 12.7.2014, ovat edelleen ainaisjäseniä.

Toiminnasta vastaavat
Hallituksen ja samalla sukuseuran puheenjohtajana jatkaa Esko O. Nenonen Siilinjärveltä. Varapuheenjohtajana
jatkaa Mikko Nenonen Hartolasta. Entisistä hallituksen
jäsenistä jatkavat myös Kari Nenonen Suonenjoelta,
Pekka Rasku Ilmajoelta ja Seija Raatikainen Espoosta.
Uusiksi valittiin Jouni Riihelä Mikkelistä ja Tarja Nenonen
Vantaalta. Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi vuosille
2014 ja 2015 valittiin Tarmo Nenonen Liperistä ja Pertti
Nenonen Espoosta. Varatoiminnantarkastajia ovat Vuokko Nenonen Pattijoelta ja Heikki Mäkynen Helsingistä.
Seuraava sukukokous on Mikkelissä 2016. Järjestelyvastaava on Jouni Riihelä Mikkelistä. Hänen siskonsa
Merja Riihelä-Seppänen otti vastaan perinteisen
puukellon.
Imatran sukukokouksen järjestelyvastaava Martti
Nenonen lahjoitti sukuseuralle Imatran tapaamisesta
kertovan kahden tunnin pituisen DVD:n, josta sukuseura
kiittää lämpimästi Martti ja Maisa Nenosta.
Pidetään yhdessä huolta sukuseuran toiminnan
jatkumisesta!
Espoossa 23.10.2014
SEIJA RAATIKAINEN
Nenosten sukuseuran sihteeri

Vuoden 2016 sukukokouksen järjestelyvastaava on
hallitukseen uutena jäsenenä valittu Jouni Riihelä
Mikkelistä.
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1950-luvun kuosia elokuussa 2014, Eija ja minä ja takana Cadillac.

Tapahtui minulle
NUORENA MIEHENÄ menin uuteen työpaikkaan
10.12.1973. Alkon Koskenkorvan tehdas oli paikkakunnan varmimpia työpaikkoja.
Vuorotyö prosessissa oli alusta lähtien sitä, mitä olin
tullut tekemään. Opettelin työt tekemällä ja kuuntelemalla
vanhempien työntekijäin opetukset. Alalle ei silloin ollut
varsinaista ammattiopetusta. Takana oli kaksivuotinen
ammattikoulu. Työt tehtaalla tulivat pikkuhiljaa tutuiksi ja
pystyin muutaman vuoden jälkeen tekemään prosessissa
kaikki valvontatyöt.
1980-luvulla pääsin käynnistämään Unkariin käyttöönotettavan tislaamon. Australiassa käynnistettiin toinen.
Tällöin pääsin työn puolesta kiertämään maapallon
ympäri. Seuraavalla vuosikymmenellä oli myös pari
lyhyempää keikkaa Latviaan ja Puolaan.
Työtavat muuttuivat vuosien varrella. 1987 tehtaan
prosessi rakennettiin täysin uusiksi. Tärkkelyksen erotus
oli aivan uusi aluevaltaus ja olimmekin ainoa tehdas joka
teki ohratärkkelystä.
Vuodet vaihtuivat. Nimi tehtaan katolla vaihtui: Alko,
Primalco ja Altia viimeisimpänä. Olen saanut nähdä
useiden johtoportaassa olevien vaihtumisen tänä aikana.
Myös alan kehityksen ja työtehtävien muuttumisen. Se
työpaikan varmuus on muuttunut ajan myötä viimeisinä

vuosina. Oli useita YT-neuvotteluja ja porukka ulkoistettiin
ja laitettiin pois.
KOITTI SITTEN aika, että allekirjoittanut tuli kalenterin
mukaan 60 vuoden ikään viime elokuussa. Se oli lähtölaukaus eläkkeelle.
Läheiseni, elämänkumppanini Eija ja lapseni alkoivat
kehitellä jotain pientä juhlaa ja valitsivat päiväksi elokuun
30. päivän. Aluiksi oli tarkoitus viettää juhlat kotonani,
mutta tilat ovat kuitenkin tuohon tarkoitukseen rajalliset.
Tässä vaiheessa kysyin Huissin Urheilutaloa viikonlopuksi. Kun se sattui olemaan vapaa, tein varauksen. Kutsussa
juhlijoille kerrottiin teemana olevan 50-luku, possua
vartaassa, tanssia, karaokea ym. ohjelmaa.
Juhlapäivänä itse olin käymässä parturini luona ja
minulle tehtiin 50-luvun tukka. Yllätykseksi parturi laittoi
hiuksiini mustaa lakkaa, joten hiukseni olivat muuttuneet
harmaista mustiksi. Olihan siinä monenlaista kommenttia. Jotkut eivät tunnistaneet minua.
Juhlat alkoivat vastaanotolla ja alkumaljoilla. Seuraavan oli ruokailu. Possua vartaassa, joka oli tuotu juuri
palvaamosta sekä muuta särvintä lisäksi. Kahvin kanssa
saimme täytekakkuja, jotka oli koristeltu persoonallisesti
ottaen minun harrastuksista aiheet. Aiheita oli mm.
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lentokone, lentopallo, Tanssikengät ja kahvipöytäkin oli
päässyt yhdeksi aiheeksi.
Illalla kahdeksan jälkeen alkoi AVEC-orkesteri soittamaan eikä onneksi tyhjälle lattialle, vaan lattia täyttyi
heti tanssijoista. Tauoilla esitettiin ohjelmaa ja iloinen
puheensorina oli läsnä. AVEC- yhtye soittaa Tangofinalistin, Leif Lindemanin kanssa jos pieni mainos sallitaan.
Ohjelmassa oli mm. ”Pekan Niskan Pojat”- ei vaan ”Pekka
Raskun Tytöt”, nokkelasanainen harrastajanäyttelijä, joka
kertoili tositarinoita minun kansakouluajoiltani.
Seuraava yllätys oli kun ”vävykokelaat” antoivat näytteen ilotulituksesta. Olihan Venetsialaisten aika.
Puolen yön vaiheella orkesteri soitti viimeisen setin
ja sitten vuoroon tuli karaoke joka jatkui aamuviiteen.
Siellä musiikki soi ja laulajia riitti koko ajan ja samoin
tanssijoita lavalla.
KAIKEN KAIKKIAAN noin 140 henkilöä oli juhlissa.
Suuret kiitokset kaikille järjestelyissä mukana olleille. Te
teitte mahdolliseksi järjestää mukavat juhlat! Ja kiitoksia
juhlijoille, sillä ilman juhlijoita ei olisi juhlaakaan. Erityisesti haluan kiittää kahta juhlissa mukana ollutta. Aino
Rintamäkeä, 97 vuotta 19.9.2014, ja samana päivänä
92 vuotta täyttänyttä isääni, Asseri Raskua. He olivat
kunniavieraina näissä juhlissa.
PEKKA RASKU
Ilmajoki

SUKUSEURATUOTTEET
isännänviiri		

90,00 € 		

hopeinen rintamerkki

18,00 €

pöytästandaari

puinen Nenos-pinssi/
-rintaneula

40,00 €
6,00 €

Nenos-postimerkkejä
20,00 €/arkki =
10 kpl 1. luokan merkkejä
Nenos-postimerkkejä
19,00 €/arkki =
10 kpl 2. luokan merkkejä
Nenos-kirjekuoria C5
Nenos-kirjekuoria C4

2,00 €/10 kpl
5,00 €/10 kpl

VP.N- Elämäni tykistölle
25,00 €
Kirjoja on enää vain muutama jäljellä.
Jos haluat saada kirjan, tilaa heti!

Toimitus postitse. Tuotteiden mukana lähetämme laskun, johon lisäämme lähetyskulut.
Tilaukset: Tarja Nenonen, Orminkuja 3 F 22,
01200 Vantaa, puh. 050 307 5103,
sähköposti: tarja@tarjanenonen.net

Kuusikymppinen päivänsankari ja 92-vuotias isäAsseri.
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Kuva on vuodelta 1953. Vasemmalta Pekka, Reino ja Selma Nenonen, Reino ja Eeva Laakkonen, Ville Nenonen,
hänen edessään Anna-Liisa Ilvonen, oikealla Elsa Nenonen sylissään Aimo.

Pienen pojan muistoja
Kiteen Niinikummusta
EVAKKOMATKANI Sortavalasta alkoi syyskuun
alkupuolella 1944. Täytin silloin viisi vuotta. Suojeluskuntapiirin miehet tekivät pari puista pakkilaatikkoa ja
koristelivat toisen niistä puhalluslampulla.Siihen tuli
kauniita kuvioita laudan syyrakenteen mukaan. Vuodevaatteita ja astioita pakattiin laatikkoihin. Huonekalujen
pohjalautoihin maalattiin nimi ja lähtöpaikaksi Sortavala.
Osoitetta ei tiedetty, ehkä tavarat toimitettiin suojeluskunnan muun henkilöstön tavaroiden mukana jonnekin
kanta-Suomessa. Äiti sai komennuksen Pieksämäelle
ottamaan vastaan kotiutettavia sotilaita. Minä matkasin
Eeva-mummin kanssa Kiteelle sukulaisiin. Nenolan
Selma-emäntä oli mummini sisko.
Olin varmaan käynyt Kiteellä aikaisemmin jatkosodan
aikana, mutta yksittäiset vierailut sulavat yhteen mielikuvissani. Vakkosalmelta laittauduimme Sortavalan
linja-autoasemalle, joka oli vastapäätä ortodoksista
kirkkohallitusta. Matka Mötön linja-autolla kesti useita
tunteja mäkistä ja mutkaista tietä. Linjuri oli piikkinokkaista mallia ja pussihousuinen kuljettaja avasi oven
käsivivulla. Pilkkeitä kaadettiin välillä paperisäkistä häkäpönttöön, kohennettiin tulta ja taas mentiin. Ylämäessä
komennettiin miehet työntämään. Kerran puhkesi rengas.
Möttö työnsi koppalakkinsa vinoon ja sanoi että pikku

juttu. Tunkki akselin alle, rengas irti ja sisäkumi esille.
Vuotopaikkaa etsittiin maantienojassa. Vuoto löytyi ja
siihen paikka päälle, väki takaisin penkeilleen, ja taas
köröteltiin kohti Kiteetä.
NIINIKUMMUN tienhaarassa jäimme pois. Siitä jatkui
matka hevospelillä Nenolaan. Oliko vastassa Pekkaisäntä vai joku pojista, en muista. Ennen Nenolaa oli tien
oikealla puolella maalaistalo, jossa tapettiin sika. Meitä
nassikoita tapaus jännitti. Joku onnellinen löysi maasta
hylsyn ja näytteli sitä ylpeänä. Vasemmalla puolen tietä
oli talo, jossa oli lähin puhelin. Mäen juuressa haarautui
tie oikealle. Avasimme pari veräjää, ohitimme harmaakivisen navetan ja olimme pihapiirissä: Edessä oli hirsinen
päärakennus, jonka keskellä oli portaat ja porstua. Vasemmalla oli aittoja, oikealla vinttikaivo ja myötärinteen
takana sauna ja riihi. Kerran pihaan marssi sotilasosasto
matkalla rintamalle. He saivat luvan majoittua saunaan
ja riiheen. Minua pientä poikaa nuoret miehet kujeillaan
naurattivat ja leikittivät. Seuraavana aamuna heidän
marssinsa jatkui kivääri ja reppu selässä keikkuen.
Tuvassa huomion vei suuri leivinuuni ja liesi. Sen edessä
oli pitkä pirttipöytä, seinustalla höyläpenkki ja toisella
puolella tupaa kiikkustuoli. Siinä oli Pekka-sedällä tapana
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sama ”kuulajumppa”, jonka näin myöhemmin ruostuneena aitan takana. Kauempana tien toisella puolen oli
suo. Sinne mentiin suurella joukolla poimimaan lakkoja.
Joulun lähestyessä pojat, kaiketi Ville ja Reino, kujeilivat
kanssani. He kurkistelivat tuvan ikkunoista ja väittivät,
että tontut siellä kurkkivat ja selvittävät, olenko ollut kiltti
ja syönyt aamupuuroni. Minä oli koko huono syömään
kaurapuuroa.

Nenola Kiteen Niinikummussa 1930-luvun puolivälissä.
istua ja lukea sanomalehteä. Setä oli iso mies. Hänellä oli
pitkät viikset ja saappaat, ja hän oli vähän pelottava. Ei
tullut mieleen metkuilla hänen kanssaan. Meille laitettiin
paikat muurin taakse vasemmalle. Se erotettiin verholla
tuvasta. Väki kokoontui syömään pirtin pöydän ääreen.
Maitokannussa oli sinisiä pilvikuvioita, ja siinä oli makeaa
maitoa. Kerroin tästä muistosta myöhemmin Selmalle.
Hän muisti kannun, mutta ihmetteli, miksi maito olisi
ollut siinä makeaa.
NENOLAN TALO seisoi tukevasti mäen harjalla. Talon
takana levittäytyivät pellot ja niityt. Kauempana siinteli
järvi. Heinäaikaan olin muun väen mukana haravoimassa
heiniä. Sitten joku huusi, että tulkaa juomaan. Ojaan oli
tuotu tonkallinen kaljaa. Ville sanoi minulle, että nyt huilataan, ja me lampsimme sinne ja istuimme pientareelle.
Niin minä opin huilaamaan. Heinät vietiin siltaa pitkin
navetan ylisille, ja olin niitä siellä polkemassa. Pöly ja
vihneet tarttuivat ihoon, ja oli vaikeaa hengittää. Tästä
saikin hyvän syyn lähteä Ätäskön rantaan uimaan. Sinne
kuljettiin kansakoulun ohi. Sen lähellä oli talorykelmä, jota
Saimi sanoi vähän naurahtaen Harakkalan kaupungiksi.
Ranta oli pitkälle matala ja hyvä kahlailla ja polskutella.
Tamma oli saanut sinä kesänä varsan. Sen nimi oli
Vappu. Kyselin varsaa myöhemmin ja sain kuulla, että
se oli juossut niittokoneeseen ja pitänyt lopettaa. Varsan
nahka oli ollut kuivumassa aitan seinällä ja emä oli käynyt
sitä nuuhkimassa. Kerroin tästä muistostani myöhemmin Villelle, mutta hän ei tuntenut tapausta. Nenolassa
vieteettiin myös häitä siellä ollessani. Myöhemmin olen
päätellyt, että silloin vihittiin Erkki ja Helmi Nenonen.
Vuosi oli 1943. Paljon oli aikuisia paikalla. Sain käsityksen,
että nuorelleparille tehtiin vuode porstuan yläkertaan.
Voihan olla, että peti tehtiin joillekin vieraille. Minulla on
myös hämärä muistikuva hautajaisista. Valkoinen arkku
oli telineellä pihamaalla ja sen kansi oli auki. Vainaja oli
puettu valkoisiin.
Syksymmällä elinpiirini laajeni. Navetan takana rinteen
alla oli sorakuoppa, jossa uiskenteli ruutanoita. Joku
selitti, että ne kaivautuvat talven ajaksi pohjamutaan.
Ei niitä kukaan onkinut eikä syönyt. En sitä ihmetellyt,
koska kala eli mutaikossa ja oli lisäksi ruman näköinen.
Sillä suunnalla oli puimala, jonka edessä syötettiin
lyhteitä puimakoneen kitaan. Puimakoneen remmiä piti
varoa. Sitä pyöritti jykevä maamoottori. Muistelen, että
käynnistyksessä tarvittiin puhalluslamppua. Saattoi olla

MINUN ELÄESSÄ suojaisaa elämää mummini kanssa
Kiteellä, äidin oli löydettävä uusi työpaikka. Suojeluskunnat lakkautettiin lokakuussa 1944, ja hän sai toimen
sisäasiainministeriön siirtoväenasioiden osastolta Helsingistä. Työpaikka oli mutta ei asuntoa. Hän ”kiinasi”
voimistelututtaviensa lattioilla ja etsi vimmatusti asuntoa.
Viimein huoneenvuokralautakunta osoitti hänelle alivuokralaisasunnon Lauttasaaresta. Se oli kerrostalossa, kaksi
huonetta ja vessa. Keittiö oli yhteinen päävuokralaisen
kanssa. Äiti saattoi kutsua meidät luokseen joulun alla
1944. Mummi pakkasi vähäiset tavaramme ja Pekkasetä Selman kanssa ajoi meidät tienristeykseen. Oli
varhainen aamu, vielä pimeää ja lunta maassa. Linjurin
valot näkyivät pilvissä jo kaukaa ja hävisivät taas auton
painuessa mäen taa. Kiteen asemalla ahtauduimme
täyteen junaan. Jyskyttelimme kohti Helsinkiä. Miehet
uskottelivat, että joku oli pannut kiviä kiskoille tai että
junassa oli kantikkaat pyörät. Enhän minä sitä uskonut,
koska olin itse ollut vaihtoveturin kyydissä Sortavalassa.
Sanoin kaikille, että minusta tulee veturinkuljettaja.
Saavuimme Helsingin asemalle seuraavana aamuna.
Äidin työpaikka sijaitsi nykyisessä Sokoksen talossa
asema-aukion laidassa. Suuren liiketalon rakentaminen
oli aloitettu jo ennen sotaa, ja töitä vielä viimeisteltiin.
Toimiston ikkunasta saattoi nähdä pirssijonon aseman
edustalla. Oli kantikkaita ja virtaviivaisia autoja. Kiltti täti
antoi minulle puisen leikkiauton. Se oli virtaviivainen,
perässä oli häkäpönttö. Illalla lisäsin iltarukoukseeni
tärkeän asian: ”Rakas Taivaanisä! Siunaa ja suojele
minnuu, äitii ja mummii ja kaikkii kitteeläisii.”
YRJÖ VENNA

Minä tutkin katiskaa Ätäskön rannassa 1944.

16. Suvun piiristä

Possakka käynnissä. Vanha 1950-luvulta peräisin oleva puimakone teki yhä tehtävänsä.

”- mukava juttu elämässä-”
Sininen syystaivas kaartui pilvettömänä. Aurinko kirkasti itäsuomalaista kylämaisemaa, jossa silmä kohtasi
pienellä peltotieralla näinä aikoina monelle oudon näyn:
viljaa seipäillä!
- Pikkusen jäi sato huononpuoleiseks. Kuivuus vei,
kuiva kesä. Jyvät jäi pieniks, Kiteen Niinikummussa
kotitilaansa asuva Yrjö Savolainen, 60, sanoi, mutta
myhäili kumminkin tyytyväisenä: - Puimakone on mukava
juttu elämässä…
Puintitalkoot – ”sukutalakoot” kuten isäntä niitä kutsui
– Savolainen järjesti jo kolmantena syksynä perätyksin.
Ja siellähän se taas säksätti, vanhan navetan takana, puimakone. Hyvin pelitti 1950-luvulla tehty ja hyvin pidetty,
kolme vuotta sitten ”isän-peru-konneen” Teijon Karhun
rinnalle Yrjö Savolaisen talkoovaraksi hankkima ”xxx”.
- Toiset kerevää mopoloita, ja autoloita… Kenellä
mittään…

naapurista Rauni ja Pentti Heikkinen sekä Lahdesta
vanhalle kotipaikalleen käymään tullut ja talkoisiin
tulonsa satuttanut Kaija Koljonen o.s. Nenonen. Kuin
myös Eila Tuupanen.

Olli Nenoseen juuret
”Sukutalakoot?”
Enemmän tai vähemmän Nenos-lähtöisiä talkooporukassa puursi. Yrjö Savolaisen lisäksi sisarensa Raili
Väistö miehensä Jorman ja pariskunnan poikien Pekan
ja Juhan kanssa, emäntänä Yrjön sisar Anja Timonen,

Tuhti sikasoppa maistui talkoolaisille. Pöydän ääressä
vasemmalta Raili Väistö ja Rauni sekä Pentti Heikkinen. Yrjö Savolainen, isäntä, mietti vielä pöydän
päässä, josko jo malttaisi istahtaa.
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Sisarusten Yrjön, Railin ja Anjan vanhemmat olivat
Reino Savolainen (1908-1966) ja Anna (1914-1933) o.s.
Nenonen. Anna ja Toivo Nenonen (1908-1987), Kaija Koljosen isä, olivat sisaruksia. Kaikkien edellä mainittujen,
myös Rauni Heikkisen o.s. Hämäläisen ja Eila Tuupasen
kuten myös jutun kirjoittajan sukujuuret juontavat äidin
puolelta Niinikummun Olli Nenoseen (1805-1878).
Häntä ”150 vuotta Nenosia Niinikummusta”-sukukirjan
kirjoittajat Ulla ja Ville Nenonen pitävät Kiteelle aikanaan
Tohmajärveltä siirtyneen sukuhaaran kantaisänä.
Siis: sisaruksia, serkkuja, pikkuserkkuja.

Kunnon kesti palkaksi
Tyynesti ja valittamatta isäntä totesi sadon jääneen
paria edellisvuotta heikommaksi, mutta jyviä kertyi
sentään noin 1 800 kiloa. Vehnää kasvoi 72 aarilla.
Seipäitä talkooväki iski maahan 171 kappaletta. Talkoilla
vilja ensin leikattiin, sitten seivästettiin, ja lopuksi puitiin.
Aikanaan kukin sai tuoreita tuliaisia: myllytetystä viljasta
leivottua leipää, ja tuoksuvaa pullaa. Itse talkoissa vanhan
talkooperinteen mukaan talkoolaisten palkka oli kunnon
kestitys. Savolan isäntä tarjosi tuhtia sikasoppaa, jossa
lihaa ei ollut pihistelty.
- Mie oon vanhoo torpparisukkuu. Kunnioituksella
siihen suhtauvvun, Yrjö Savolainen sanoi ja pohti: - Ukki,
ja isäkin, olivat vielä Branderin torppareita. 1960-luvulla
tää oli keskikokonen tila: 32 hehtaarista on vajjaa kuus
hehtaaria viljelty. Aikanaan nää lämpäreet kumminnii
anto meijjännii perreelle elannon.
- Nythän tää on hupsuutta, vanhan vaalija myhäili.

Raili Väistö, Savolan tyttäriä, nykyisen isännän sisar,
huhki viljakuorman päällä. Hanko heilui.

ANNUKKA ILVONEN
Savolan isäntä Yrjö Savolainen tahtoo vaalia perinteitä.
Puintitalkoissa tapaa sukua.

Kuorma nousee. Vanhan traktorin lavalle ahdettiin jopa parikymmentä seipäällistä.
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1964 siirtyi Mannerheim-liiton Pohjois-Savon piirin
toiminnanjohtajan tehtävästä Kansaneläkelaitoksen ItäSuomen aluetoimiston vanhemmaksi aluetarkastajaksi –
myöhemmin myös kouluttajaksi ja koulutustarkastajaksi
- työmatkojen ohessa voi syventyä sukututkimukseen
maakunta-arkistoissa ja tavata sukulaisia eri puolilla
Itä-Suomea. Eläkkeelle päästyä sukututkimuksesta tuli
yksi rakkaimmista harrastuksista musiikin, kirjallisuuden,
kirjoittamisen ja liikunnan ohelle.
Yhteyksien luominen sukulaisten kesken innosti
muitakin. Nenosten sukuseura perustettiin vuonna 1992
Ruokolahdella. Seuran ensimmäisenä itseoikeutettuna
puheenjohtajana Ville Nenonen toimi 1992-2000. Savon
Sukututkimusharrastajat ry:n puheenjohtaja hän oli
1995-2001. Yhdessä Ulla-vaimon kanssa hän kokosi
vuosien kuluessa mittavan Nenos-arkiston.

Nousevan sukupolven tukeminen oli Ville Nenoselle
hänen omien sanojensa mukaan kaikkein läheisin ja
tärkein asia elämässä. Kuva on vuodelta 1997. Kuva:
Studio-Liisa.

Sukuseuran perustaja oli
humaani karjalainen

Ville Nenonen
06.10.1928-16.05.2014
TAMPEREEN SUKUKOKOUKSESSA Nenosten
sukuseuran perustajaa ja ”ylj´piämiestä” muistellut
rovasti Matti Korpiaho luonnehti seuran pitkäaikaista
puheenjohtajaa lauseella, jota muisti Ville Nenosen
usein käyttäneen:”Historia on pienten ihmisten tarinoita.”
Sukulehden ensimmäisessä numerossa Nenossuku
1/94 Ville Nenonen kirjoitti:”Sukuseuran tehtävänä on
selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä
ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhteenkuuluvuus
suvun jäsenten kanssa merkitsee sitä, että emme ole
juurettomia, irrallisia yksilöitä, vaan osa laajemmasta
kokonaisuudesta.”
Ville Nenonen ja Ulla-vaimo aloittivat sukujensa tutkimisen vielä ollessaan työelämässä. Kun Nenonen vuonna

SYNNYINKOTI OLI Nenola Kiteen Niinikummussa .
Vanhemmat Selma (o.s. Miettinen) ja Pekka Nenonen
olivat maanviljelijöitä. Perheessä oli kaikkiaan seitsemän
lasta, joista Ville oli nuorin.
Sodan alettua koulunkäynti kyläkoulussa oli epäsäännöllistä, mistä johtuen Ville pyrki ja pääsi oppikouluun
vasta 12-vuotiaana vuonna 1941. Kun Kiteellä ei ollut
oppikoulua, piti lähteä Joensuun poikalyseoon ja asua
alivuokralaisena täysihoidossa. Huonojen liikenneyhteyksien vuoksi kotona oli mahdollisuus käydä vain
joulu- ja pääsiäislomilla. Keväällä 1949 Ville Nenonen
sai valkolakin.
Nenonen opiskeli Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa
Helsingissä yhteiskuntatieteiden maisteriksi 1950-1954
pääaineena sosiologia ja sivuaineina historia, kansansivistysoppi ja sosiaalipolitiikka. Valmistuttuaan hän
työskenteli Yhteiskunnallisen Korkeakoulun Tutkimuslaitoksessa, minkä jälkeen settlementtityössä Helsingissä
Työkeskus Toimelan isäntänä ja Toimelan vapaaopiston
johtajana. Keväällä 1958 tuli muutto Kuopioon Mannerheim-liiton Pohjois-Savon piirin toiminnanjohtajaksi.
Vuodesta 1964 lähtien Nenonen oli Kansaneläkelaitoksen
palveluksessa kaikkiaan 27 vuoden ajan aina eläkkeelle
jäämiseensä asti.
YLEISRADION AVUSTAJANA Ville Nenonen toimi
sivutoimisesti 1959-1965. Otsikko-ohjelmia kertyi toista
sataa. Mieleenpainunein oli vaikeasti sairaan Rolf Arnkilin
haastattelu vuonna 1961. Haastattelu on julkaistu kirjassa
”Ihmisestä on kysymys.”
Nenonen oli kysytty puhuja ja luennoitsija. Hän oli
Puijonlaakso-seuran aktiiveja ja toimi Kuopion ”Ikääntyvien yliopiston” suunnittelutyöryhmässä. Kutsuttu
jäsen hän oli ”Isänmaallisessa seurassa” ja ”Savon
kielen seurassa.”
Sukututkimusaineistosta syntyi ”kirjallisia selvityksiä”,
kirjoja lähinnä omien jälkeläisten ja lähisuvun käyttöön.
Ennen sairastumistaan Ville Nenonen ehti myös kirjoittaa
112-sivuisen muistelmakirjan, joka valmistui vuonna
2004. Muistelmissaan hän toteaa aina viihtyneensä
ihmisten keskuudessa ja hakeutuneensa tehtäviin, joissa
voi olla ”ihmisenä ihmisten parissa.”
ANNUKKA ILVONEN
Kirjoittaja on Ville Nenosen sisarentytär

19. Muistamme

Benno Petter Nenonen oli Yrjö Nenosen poika ja V.P.
Nenosen veljenpoika. Kuva: Niclas Warius.

Jalkapalloilijasta
tuli huolehtiva
perheenisä
Benno Nenonen 1923-2014
Talousjohtaja Benno Nenonen kuoli 6.syyskuuta 2014
synnyinkaupungissaan Helsingissä. Hän oli 91-vuotias,
syntynyt 17. kesäkuuta 1923.
Palloilulajien ystävä syntyi insinööri Yrjö Nenosen
kaksikieliseen perheeseen kuopuksena.
Nenosen ensimmäinen palloilulaji oli pöytätennis,
jonka hän oppi lapsuudenkodissaan. Ines-äidin lisäksi
pelikavereina oli kolme sisarusta. Rakkaus jalkapalloon
syttyi noin 12-vuotiaana ja seuraksi valikoitui Helsingin
Jalkapalloklubi HJK. Nuorukaisena Nenosella oli tapana
juosta kotoaan Kapteeninkadulta keskustan halki Töölön
pallokentälle, jossa ottelut lähes aina pelattiin – ja takaisin.
Viime toukokuussa Helsingin Sanomien urheilusivuilla
kerrottiin Nenosen debytoineen HJK:ssa kaudella 194041. Hän muisti pelanneensa 1942 kaikki ottelut niin
sanotussa sotasarjassa, kun Suomessa sinä vuonna
varsinaista mestaruussarjaa ei järjestetty.
Nenonen kuului HJK:n edustusjoukkueeseen 1940-54
ja toimi joukkueen kapteenina 1948-54. Keskushyökkääjänä Nenonen teki mestaruussarjassa yli 40 maalia ja
pelasi monta maaottelua, HJK:sta vahvistetaan.
Nenonen osallistui talvisotaan suojeluskuntalaisena.
Syksystä 1941 hän osallistui vapaaehtoisena jatkosotaan.

Sotavuosiensa alkupuolella palveluspaikka oli Helsingin
edustan saarilla, ainakin Isosaaressa, Harmajalla ja
Suomenlinnassa. Hän ehti palvella rannikkotykistössä,
ilmatorjunnassa ja erillisessä konekiväärikomppaniassa.
Kotiutus tapahtui syksyllä 1944 alikersanttina.
Siihen aikaan huippujalkapalloilijatkaan eivät saaneet
palkkaa. Rauhan tultua Nenonen keskittyikin opiskelemaan englantia. Työpaikka avautui englantilaisesta
puutavara-alan yrityksestä nimeltä Pharaoh Gane & Company. 1950-luvun puolivälissä hän siirtyi samalla alalla
toimineen Oy Pihta Ab:n palvelukseen. Kilpa-autoilijana
tunnettu liikemies Curt Lincoln kutsui hänet johtamansa
Oy Nino Lincoln AB:n palvelukseen 1961. Lincolnin isän
perustama yhtiö vei sahatavaraa Egyptiin, Algeriaan
ja Irakiin, jossa yhtiöllä oli laajat markkinat. Nenonen
matkusteli näissä maissa kauppoja vauhdittamassa.
Joskus hän vei lapsensa Helsingin satamaan katsomaan,
kun laivaan lastattiin Egyptin parruja eli puhelintolppia.
Yhtiön kasvun vuosina Nenonen oli Lincolnin luottomies
ja aktiivinen nousun rakentaja. 1972 hänet nimitettiin
yrityksen talousjohtajaksi, josta tehtävästä hän 1988
jäi eläkkeelle.
Jo aiemmin Tennispalatsi ja Taivallahden ulkokentät
olivat käyneet urheilun ystävälle tutuiksi. 1989 hän
saavutti Suomen mestaruuden tenniksen miesten nelinpelissä sekä sekanelinpelin mestaruuden, yhdessä
Kikka-rouvansa kanssa. Nuoruudessa myös käsipallo ja
koripallo olivat kuuluneet lajipalettiin. Vanhemmilla päivillä golfmaila istui kouraan yhä paremmin. Pelikavereita
löytyi vaimon lisäksi yhteisistä lapsista ja lapsenlapsista.
Jo kauan ennen julkisuudessa käytyjä tasa-arvokeskusteluja Nenonen oli moderni mies, joka otti ison roolin
oman nelilapsisen perheensä arjen pyörittämisessä
omalla rauhallisella ja myönteisellä tavallaan. Kesistä viitisenkymmentä vierähti Itä-Uudellamaalla halkoja hakaten
mökillä, jonka ovet olivat avoimet myös sukulaislapsille.
Ensimmäisenä kesälomapäivänään Nenosella oli tapana
mökille päästyä huuhtoa toimiston pölyt hyppäämällä
lasten iloksi vaatteet päällään uimaan.
SÄDE NENONEN
Kirjoittaja on Benno Nenosen veljentytär

Benno ja Kikka Nenonen kuvattuina kolme vuotta sitten.
Kuva: Niclas Warius.
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