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Paanajärven Leppälä
Leppälän Tauriaisen, Kallungin, Siiran ja Väyrysen suvut (2015)
Kirjassa Paanajärven Leppälä kerrotaan eräästä Kuusamon Tauriais-sukuhaarasta: Leppälän Tauriaisista.
Tämä Tauriais-sukuhaara tulee Tavajärveltä, jonne Påhl Christerinpoika Tauriainen meni vävyksi
saamelaissukuiseen Tavajärven taloon vuonna 1742. Lankonsa ja appensa kuoltua Påhl Tauriainen sai talon
toisen puoliskon isännyyden. Sukua kulkeutui sittemmin Välijärven kautta myös kauniille Paanajärvelle.
Paanajärven Leppälän historia alkaa 1840-luvun alkupuolelta, jolloin Juho Heikki Tauriainen yhdessä
vaimonsa, Elsa Riekin, kanssa muuttaa asumaan Leppälään. Heille syntyi yksi lapsi. Ensimmäisen vaimonsa
kuoltua Juho Heikki Tauriainen avioitui Anna Brita Karjalaisen kanssa. Heille syntyi kahdeksan lasta.
Sittemmin Leppälän manttaalitilan sukupihaan kuului enimmillään neljä taloa sekä lisäksi sen vaikutuspiiriin
kaksi mökkiä, joita lähisukulaiset asuttivat. Sukupihan historian lisäksi kirjassa kerrotaan myös Leppälän
asukkaista, jotka viiden sukupolven ajan asuivat Paanajärvellä aina siihen saakka kun talvisota syttyi, ja väki
evakuoitiin kaoottisissa olosuhteissa länteen Pudasjärvelle.
Kun suomalaiset jatkosodan alussa valloittivat Paanajärven alueen takaisin, suurin osa Leppälän
asukkaistakin – monen muun paanajärveläisen lailla - palasi kotipihalleen. Mutta kaikki rakennukset olikin
poltettu! Alkujärkytyksestä toivuttuaan aloitettiin jälleenrakennustyöt: Ensin rakennettiin eläimille ja itselle
väliaikaiset, talviasuttavat suojat, jonka jälkeen ryhdyttiin hankkimaan puutavaraa uusia päärakennuksia
varten. Ne oli tarkoitus rakentaa heti sodan jälkeen, kun pojat rintamalta olisivat jo palanneet kotiin. Mutta
rauhansopimuksen tultua Neuvostoliiton kanssa syksyllä 1944 alkoikin uusi evakkoreissu ja kodin jättäminen
- nyt lopullisesti.
Toisella evakkotaipaleella Leppälän sukupihan perheet erkanivat toisistaan ja lähes kaikki sukuyhteydet
katkesivat - samoin juuret Paanajärven kulttuuriin. Kukin perhe etsi uuden asuinpaikan, kuka mistäkin. Osa
asettui asumaan Pudasjärvelle, osa Tyrnävälle, osa Liminkaan – vain yksi perhe palasi Kuusamoon
Vasaraperälle, jonne he perustivat maanhankintalain nojalla uuden tilan.
Sukukirjaa kirjoittaessa kirjoittaja etsi ja löysikin näitä kadotettuja sukuyhteyksiä ympäri Suomen sekä myös
Ruotsista ja USA:sta asti. Leppälän jälkipolvi onkin ottanut kirjan innolla vastaan, sillä suurin osa ei ole
tiennyt taustastaan juuri mitään. Myös monet suvun ulkopuoliset ovat olleet kiinnostuneita kirjasta.
Kirjan sisällöstä vielä: Kirjan alussa käsitellään mm. Kuusamon ja Paanajärven historiaa sekä ruoka- ja
tapakulttuuria. Kirjassa on myös tarinoita Leppälän väestä ja vähän muistakin. Kirjan sukutaulut ovat Juho
Heikki Tauriaisen jälkipolvia, mutta myös hänen esivanhemmistaan on sukukaavio. Leppälän viimeisistä
emännistä on myös esivanhempien sukukaaviot.
Kirja ilmestyi vuonna 2015, mutta myytiin nopeasti loppuun. Kirjasta on tarkoitus julkaista 2. painos vuonna
2017. Tilauksia toiseen painokseen voi lähettää kirjoittajalle sähköpostiin: hilkka.k.toivonen@hotmail.com

