Jouluna 2018
Tauriaisten Sukuseuran jäsenet
ja ystävät !

Pian päättymässä oleva vuosi jäänee muistoihimme aikana, jolloin suomalaisilla meni yleensä
ottaen hyvin ja luottamus myönteiseen tulevaisuuteen vahvistui. Uskon, että näin tapahtui myös
sukumme perheiden piirissä. Monille sukumme yrittäjille avautui uusia liiketoiminnan kehityksen
väyliä. Nuorten mahdollisuudet työllistyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin paranivat ja monipuolistuivat. Mielestäni voimme siirtyä uuteen vuoteen luottaen siihen, että selviydymme jatkossakin
eteemme nousevista vaikeuksista ja maailmanmenon kasvavasta epävakaudesta.

Vuosi 2018 oli sukuseuramme toiminnassa välivuosi. Hallituksen piirissä aloitimme seuraavan
yhteisen kokoontumisen valmistelun. Olemme päättäneet, että kesän 2019 sukukokous ja - juhla
järjestetään 29.- 30. kesäkuuta Kainuun Opiston tiloissa Paltamon Mieslahdessa. Kainuun Opisto
tunnettiin aikaisemmin Mieslahden kansanopistona. Yli 100-vuotisen historiansa aikana opistosta
tuli ainutlaatuinen kainuulaisen nuorison kulttuurikeskus ja kansakoulun jälkeinen "korkeakoulu".
Todennäköisesti kymmenet ellei jopa sadat Tauriais-sukuiset nuoret saivat sekä ammatillista että
henkistä, kristillisen humanismin sävyttämää pääomaa elämänsä perustaksi opiston kursseilta
aikana, jolloin syrjäseutujen nuorten opintomahdollisuudet olivat lähes olemattomat. On varmasti
paikallaan, että saamme tulevana kesänä tilaisuuden tavata toisemme juuri Mieslahdessa, Kainuun
kesäisen luonnon ja kulttuurihistorian keskellä.

Sukukokouksemme ohjelma on valmisteilla.

Olemme ajatelleet, että tapaamisemme teemana olisi
"Tauriaiset henkisen kulttuurin harrastajina ja luojina". Tauriaisten entisiä sukupolvia voi perustellusti luonnehtia "uudisraivaajiksi". He pyrkivät turvaamaan sukunsa biologisen jatkuvuuden ja fyysisen olemassaolonsa. Kaikessa etualalla olivat perustarpeet kuten leipä ja sen särvin, asuminen,
rakentaminen, vaatteet, työvälineet ja -teknologia, joilla ankarat luonnonvoimat voitettaisiin. Kun
nämä tarpeet on täytetty, voimme nostaa esille hyvinvointimme henkisen puolen. Voimme kysyä
esim. sitä, mitä sukumme historia kertoo Tauriaisista henkisen kulttuurin raivaajina, tekijöinä ja
harrastajina.

Todennäköisesti harvoilla meistä on tästä aiheesta kokonaisvaltaista käsitystä ja tutkittua tietoa
puuttuu. Hallitus pyytääkin Teitä, sukuseuramme jäsenet ja ystävät, osallistumaan kesäkokouksemme valmisteluun. Ottakaa rohkeasti yhteyttä hallitukseen! Kertokaa tuntemistanne Tauriaisista,
jotka ovat tehneet elämäntyötään opetuksen ja kulttuurin eri alueilla, esim. musiikin tai muiden
taiteiden parissa tai paneutuneet harrastuksissaan paikallisten kansanperinteiden, "käden taitojen",
tarinankerronnan ja historian salaisuuksiin.

Ottakaapa rohkeasti hallituksen kutsu vastaan ! Tarjoutukaa kursailematta antamaan näyte omasta
erityisosaamisestanne tai kertomaan henkilöistä, joiden elämäntyö tai harrastukset ansaitsisivat tulla
esitellyiksi koko sukumme yhteisellä foorumilla Mieslahdessa !

Puheenjohtajana kiitän suvun historiasta kiinnostuneita aktiivisesta yhteydenotosta myös tänä
vuonna. On edelleen mieluisaa vastata viesteihin, joissa tiedustellaan, miten kysyjän etsimä henkilö, isä, äiti, isoisä, isoäiti tai joku muu läheinen sijoittuu suvun esihistorian puitteisiin. Viesteistä
kertovat myös, että sukututkimusharrastus elää yhä sukumme piirissä. Sukumme DNA-taustaan on
saatu jossain määrin täydennystä, mutta isälinjaisen DNA-ryhmän aiempia tietoja täsmentäviä
testituloksia Suomesta ja Keski-Euroopasta puuttuu yhä. Tutkimuksellisesti arvokas löytö on eräs
Tauriaisten esiäitejä koskeva mitokondria-DNA- havainto. Kyseinen 1600-luvulla syntynyt esiäiti
Suomussalmen-Pudasjärven rajaseudulta kuuluu Suomessa hyvin harvinaiseen Z- haploryhmään.
Niukka testiaineisto ei riitä vielä osoittamaan luotettavasti, että hän olisi DNA-taustaltaan
saamelainen. Itäistä Z- haploryhmää näyttää kuitenkin esiintyvän keskimäärää yleisemmin mm.
Suomen ja Ruotsin saamelaisnaisten keskuudessa.

Oman sukuhaarani piirissä kokoonnuimme "serkkutapaamiseen" Kuhmossa heinäkuun lopussa.
Vaikka asumme eri puolilla maata, saimme samaan lounaspöytään ja iltapäivätilaisuuteen 30-päisen
joukon, pääosin 1. serkuksia ja heidän puolisoitaan. Kerroimme omista kuulumisistamme. Muistelimme isovanhempiemme elämää ja lapsuutemme kotipaikkaa Kuhmossa sekä sukuhaaramme
juuria Kiantajärven aaltojen ympäröimässä Salonsaaressa Suomussalmella. Välittyköön kiitokseni
osallistujille tämänkin sivun kautta !

Keskustelemme ensi kesän kokouksessa myös sukuseuramme tulevaisuudesta.

Saattaa olla, että
Tauriaisten suvun 3- vuotisvälein pidetyt tapaamiset käyvät järjestelyiltään liian vaativaksi urakaksi
pienen ydinjoukkomme voimille. Rohkenen ehdottaa, että serkkutapaamisten järjestämistä voisi
aktivoida sukumme monien serkkuryhmien piirissä. Sukuseuramme tulevaisuus ja elinvoima voisi
jatkossa perustua ykkös- ja kakkosserkkujen säännöllisten tapaamisten pohjalle. Läheiset tuttavuudet ja yhteiset muistot sitovat serkuksia ainakin heidän isovanhempiensa, kenties jopa heidän
isoisovanhempiensa elämänvaiheisiin saakka. Koen suvun lähiyhteydet edelleen tärkeiksi ja serkkujen vieraantumisen toisistaan suureksi menetykseksi. Tauriaisten sukuhistoria osoittaa hyvin, että
läheiset sukuyhteydet olivat vahva ja keskeinen voimavara sukumme säilymisessä. Toivottavasti
ymmärrämme niiden arvon oman persoonamme ja sosiaalisen identiteettimme kasvattajana myös
nykymaailmassa, joka näyttää monin tavoin kohti kasvavaa turvattomuutta ja epävarmuutta.

Mikäli Tauriaisten " serkkupiirit " kokisivat tarvitsevansa jatkossakin jonkin yhteisen foorumin tai
yhdyssiteen, sen voisi perustaa nykyistä nettisivustoamme kehittämällä. Se tarjoaisi foorumin kertoa
"serkkupiirien" tapahtumakalentereista, kokoontumisista ja toimisi myös yhteisenä historiatietojen
vaihdon ja keskustelun foorumina.

Päätänkin jouluterveiseni ajatukseen, että tällainen sukuseuramme toiminnan siirto nykyaikaan
voisi antaa hyvät eväät 3 - 5- vuotisvälein järjestettävien sukutapaamisten jatkolle ja sukuseuramme
tulevaisuudelle. Se edellyttäisi oikeastaan vain pienen some-taitoisen ja sukumme kuulumisista
innostuneen ydinryhmän perustamista ja toiminnan pelisäännöistä sopimista. Asiasta kiinnostuneet
ja käytännön organisointiin ja pyörittämiseen halukkaat voivat ilmoittautua tulevaan Kainuun
opiston kokoukseen mennessä esim. nykyisen hallituksen puheenjohtajalle tai sihteerille. Hallituksen olisi silloin helpompi valmistella asiaa sukuseuramme kokouksessa esiteltäväksi ja
päätettäväksi.

Hyvät Ystävät!
Kuten edeltä havaitsitte, viestiini sisältyy sekä kehotuksia jäsenille että sukuseuramme tulevaisuutta
koskevaa pohdiskelua. Tervetuloa kommentoimaan ! Palautteen voi lähettää hallituksemme jäsenten
email- osoitteiden kautta. Ne löytyvät sukuseuran sivustolta www.tauriaisensuku.fi ! Samalla
sivustolla tiedotamme talven edetessä sukujuhlan ohjelman tarkemmasta sisällöstä ja järjestelyistä .
Alustavat ilmoittautumiset ovat jo nyt tervetulleita (sihteerin tai puheenjohtajan
sähköpostiosoitteisiin) !

Hyvää Joulua 2018 ja Mukavia Uuden Vuoden tinojen
ennusteita vuodelle 2019 !
Seuramme hallituksen ja omasta puolestani 15.12.2018.
Juhani Tauriainen (hallituksen puh. johtaja)

