KUUSAMON TAURIAISET SUKUNSA JALANJÄLJILLÄ
Tauriaisten sukuseura järjesti sukukokouksen ja sukujuhlan heinäkuun alussa Kuusamossa.
Sunnuntai oli valittu retkipäiväksi, jolloin tutustuttiin Kuusamon sukuhaarojen asuinpaikoille eri
puolilla Kuusamon kyliä. Kun Tauriaisten sukuseuran sukupuuksi valittu pihlaja oli istutettu
Sukupuupuistoon, lähdettiin retkelle.
Retken pääkohteena Soiviossa oli Taurialan tila, josta Kuusamon Tauriaisten historia on alkanut.
Noihin maisemiin tutustuminen aloitettiin Soivion leiri ja kurssikeskuksesta, jonka pihamaalla
valtiot.tri Juhani Tauriainen kertoi Taurialan tilalle 1680luvun loppuvuosina tulleiden perheiden
omistajista ja elämästä. Nykyisin tilalla tai oikeammin tuossa pihapiirissä asuu porotaloutta
harjoittava Jorma Tauriainen perheineen. Paluumatkalla tehtiin pieni pysähdys pihapiirissä, jolloin
oli mahdollisuus valokuvien ottamiseen. Soiviossa saatiin lisätietoja eri suvuista ja asuinpaikoista
Mannisen sukuun kuuluvalta opettaja Ali Manniselta.
Soiviosta matka jatkui Poussunkylän kautta Lämsänkylään vievälle tielle. Kallioluoman asuinpaikat
jäivät sivuun, mutta Juhani Tauriainen kertoi sinne muuttaneista ja siellä asuneista Tauriaisista.
Lämsänkyläntiestä erkanevan Hiltuseen johtavan kylätien varrella olevassa Vanttajassa, jossa
sielläkin on Tauriaisen suvun jalanjälkiä, emme poikenneet, mutta paikka tarkentui kertomisten
myötä. Matkan varrella kohti Lämsänkylää ja Multiperän Tauriaisenharjua tarjoutui mahdollisuus
tutustua eri kylien elämään ja elämänvaiheisiin kerronnan myötä. Viime sotien vaiheet monella
tavalla kietoutuvat juuri tuon Lämsänkyläntien kahta puolta oleviin kohteisiin. Salpalinjan ja
saksalaisten rakennuttaman kenttäradan jäänteet ovat yhäkin näkyvissä maastossa. Ja niistä riitti
kertomista.
Lämsänkyläntiestä erkanevan seitsemän kilometrin pituisen Tauriaisentien päässä on paikka
nimeltään Tauriaisenharju. Ja samalla alueella on lampi nimeltään Kyynärälampi. Tuolle alueelle
1700luvulla muutti Tauriaisia, joiden asuinpaikaksi mainitaan Kyynärsalmi ja Kuurnansuu. Juuri
tuossa maisemassa on edelleen Kuurnajärvi ja Kuurnajoki. Ja tämä tarkoittaa sitä, että
Lämsänkylän ja tämän suunnan Tauriaisten esiisät ovat tulleet Kyynärälammin rannoille ja sieltä
levinneet lähikyliin.
Tauriaisentien varrella on useita paikkoja, jotka omalla tavallaan kertovat rajaseudun ihmisten
elämänvaiheista eri aikoina. Elias Lönnrot asusti syksyllä 1836 Multilan talossa kolmisen viikkoa.
Kun kauppias Kassana kaivoi kapean kannaksen poikki väylän veneelleen Vuolajärvestä
Joukamojärveen päästäkseen Kantokylän markkinoille kauppatavaroineen, kaivannosta
ajansaatossa muotoutui Kassanajoki. Jatkosodan kesällä 1943 partisaanit surmasivat Uudentalon
väen tien varressa olevaan mökkiin. Ja kun Tauriaisentietä rakennettiin 1953, tien rakentajat
löysivät tienpohjaa raivatessaan hopeakorukätkön, jonka korut ajoittuvat 1100 1150lukuun.
Korusarjan ”Kuusamon kirves” Kalevalakoru on valmistanut tämän löydön mallin mukaan. Retken
paluumatkalla jäi aikaa vielä kerrata ja jäsentää tietoja ja siten jättää jälkiä itse kunkin muistiin.
Retkellä oppaana Helena Palosaari

