
Joulukirje Kainuusta, Kuhmosta

Hanget hohtavat valkoisina, kutsuvina, hiihtokausi alkanut, maisema kuin postikortista. Pari
vuotta on vierähtänyt viimeisestä sukukokouksesta ja odottelemme innolla sukuseuran
50 -vuotisjuhlia. Mukavat muistot yhdessäolosta, ohjelmista ja ennenkaikkea siitä, että saimme
yhdessä luotua pohjan seuraaville vuosille sukuseuran toimintaan.

Koronavirus kaikkine rajoituksineen on tietenkin vaikeuttanut meidän mukavien
suunnitelmiemme toteutumista, mutta aina pitää jaksaa uskoa parempaan.

Niin kuin se pieni tyttönen 5-vuotiaana odotti innolla joulupukkia! Isä oli lähtenyt töihin juuri
silloin kun joulupukin piti tulla. Naapurin Oskarikin oli mennyt hautausmaalle sytyttämään
kynttilöitä. Kotona oli odottavissa tunnelmissa myös mummu, äiti, pikkuveli ja naapurin Lyyti.
Oskari ja Lyyti olivat lapseton pariskunta ja jouluaaton vakiovieraat. He olivat myös veljeni ja
minun varaukki ja varamummo. Pikkutyttöä jännitti! Ei olisi millään malttanut odottaa! Isä oli
tehnyt tytölleen pienen, vihreän kiikkutuolin. Siinä oli kiva keinua, mutta aika kului vaan niin
hitaasti! ”Käväisenpä kurkkimassa keittiön ikkunasta joko siellä näkyisi joulupukkia”, tuumi tyttö.
Hui kauhistus! Tytön sydän hypähti kurkkuun ja hänelle tuli kiire takaisin kamariin! Tyttö juoksi
keinumaan kiikkutuoliin ja keinui hurjaa vauhtia. ”Mitä nyt?” kysyi äiti. ”Ihan sydämestä ottaa!”
vastasi tyttö kiihtyneenä. Samassa kuului ovelta koputus. ”Onko täällä kilttejä lapsia?”
Joulupukkihan se sieltä tupsahti lahjasäkkeineen ja isä hänen perässään. Vieläkin jouluaattona
äiti muistaa kysyä: ”Ottaako sydämestä?” Ja kyllähän se ottaa. Ja saa muistot vierimään yli 60
vuoden taa jouluaattoon kotona Kuhmossa.

Lisäksi vielä toinen tuntuma aikojen taa. Sain serkultani pengottavaksi laatikollisen historiaa.
Laatikossa oli mummuni tallettamia onnittelukortteja ja myös hänen muistoadressinsa.
Joukossa oli myös muutama mustareunainen kutsukirje. Ne olivat kutsuja ukilleni, isänisälle
ystävien ja naapureiden hautajaisiin. En ole koskaan nähnyt ukkiani. Hän on kuollut jo vuonna
–39, isäni ollessa kymmenvuotias, mutta juttuja sitäkin enemmän. Ne ovat olleet tarinoita kauan
sitten kuolleen esi-isäni elämästä. Lukiessani niitä kirjeitä ensi kertaa ukista tuli elävä olento,
joka on ollut tärkeä henkilö niin perheelle kuin naapureille ja ystäville. Toivon, että mekin
sukuseuran jäsenet saisimme näitä mukavia kokemuksia ja tunteita itsellemme
tutustuessamme esi-isiimme ja –äiteihimme. Ja ennen kaikkea toisiimme.

Iloa ja valoa kaikille joulun aikaan ja uteliasta odotusta tuleville vuosille!
Näköpiirissä on sukuseuran 50 –vuotisjuhlat!

Terveisin Elina Pyykkönen
Sukuseuran pääkoordinaattori
Kainuu-Kuhmo



Jouluterveiset Oulusta

Lumi oli tullut maahan ja maisema oli valoisa ja kaunis – jouluinen. Tallustelin kotiin päin
kauniissa illassa joulukonsertista palattuani musiikin vielä soidessa hiljaa mielessäni.
Huomasin, että lähellämme olevassa kirkon näköisessä rakennuksessa oli valoja useissa
ikkunoissa. Se näytti kauniilta. Olin asunut lapsuudessakin näillä seuduin ja tunsin rakennuksen,
mutta en tiennyt mikä se on ja kenen se on ja kenelle se on ehkä tarkoitettu. Menin ovelle, jossa
näytti olevan ilmoituksia. Yhdessä niistä oli maininta ”Sukututkimuksia tehdään perjantaisin klo
17”. Tämä rakennus olikin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko,
arkikielessä usein käytämme sanaa ”mormoni”. Muistelin, että he tekevät sukututkimuksia.
Vuosia sitten Tauriaisten sukutapaamisessa Alaskassa olin tavannut naisen, joka kertoi minulle,
että hän ei tiedä perheestään mitään. Hän kysyi voisinko minä auttaa häntä. Hän tiesi, että isän
suku on lähtöisin Suomesta ja äidin suku puolestaan Keski-Amerikasta, Panamasta. Sain hänen
vanhempiensa vihkitodistuksen, isän syntymä- ja kuolintodistukset sekä todistuksen isän
palveluksesta Vietnamin sodassa. Näillä minun olisi pitänyt päästä eteenpäin, mutta en
onnistunut.

Menin seuraavana perjantaina kirkolle uudestaan ja sainkin apua kahdelta osaavalta leidiltä – ja
tämän - amerikkalais-panamalais-suomalaisen - naisen tausta alkoi aueta. Hänen isoisänsä oli
Herman ja isoäitinsä oli Hilma. Isoisä oli syntynyt 1800-luvun lopulla luultavasti Kuusamossa ja
suomalaissyntyinen isoäiti oli syntynyt vuosisadan vaihteessa Michiganissa USA:ssa. Isoäidin
juuret avautuivat ja hänen sukunsa oli lähtöisin Kemijärveltä. Entä Herman, joka oli Kainuun
Tauriaisia? Kävin kirkolla uudestaan, mutta sukututkimus oli koronan vuoksi suljettuna. Kaksi
nuorta, englantia puhuvaa naista kertoivat, että voi soittaa ilmoituksessa olevaan
puhelinnumeroon. Tein sen ja sain apua sympaattiselta herralta, joka auttoi pääsemään Herman
Tauriaisen juurille. Ensiksi selvisi hänen Antti-veljensä asuinpaikka ja syntymäaika ja sitten
Hermanin lapset USA:ssa. Oletan, että yksi Hermanin lapsista oli tapaamani naisen isä.
Panamalaisen äidin tiedot löytyivät myös. Olin päässyt jo tosi pitkälle ja saanut suurta apua. Työ
jatkuu vielä jonkin aikaa eteenpäin. Olen kiitollinen avusta. Voin ehkä nyt lähettää jouluterveiseni
Alaskassa tapaamalleni naiselle – Susanille – ja antaa näin oman pienen lahjani.

Puolangan suvun – Pietarin perilliset- serkkutapaaminen viime kesältä Oulujärvellä piti
peruuttaa. Olin alustavasti sopinut alustuksesta kirjailija Mikko Moilasen kanssa. Hän on
kirjoittanut 1990-luvulla kaksi Moilasten sukuun liittyvää teosta sekä Puolangan kylähistoriasta.
Uusin teos liittyy hieman yllättävään teeman – pyövelit Suomessa. Sovimme viime kesänä
tapaamisen Mikon kotona Muhoksella. Meillä oli rattoisa hetki Mikon ja hänen vaimonsa
Helenan kanssa. Ja hauska yllätys, että olin vuosia sitten ollut hänen vaimonsa opettajana
Oulun Norssissa. Toivomme, että ensi kesäksi saamme serkkuryhmämme jälleen kokoon,
Mikon kertomaan Puolangasta ja paikkana – tietysti kauniit Oulujärven maisemat.

Hiljaisessa illassa talvisen päivän hämärtyessä kävelin kotiin päin. Kannattaa katsella
ympärilleen – ei ainoastaan lumisia kauniita puita ja vanhoja lehtikuusia ja mäntyjä



lumivaipassaan, vaan poiketa normaalilta reitiltään hieman sivuun ja näin löytää kiinnostavaa
uutta.

Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle!

Eeva-Liisa Kronqvist o.s. Tauriainen, Oulun ja Puolangan serkkukoordinaattori
s-posti: eevaliisakr@gmail.com



Jouluterveiset Vantaalta

Tauriaisten sukuseuran juhlat Paltamossa kesällä 2019 ovat mielessä mukavana muistona, kun
nyt olemme eläneet jo lähes kaksi vuotta raskasta pandemia-aikaa. Rokotusten ja koronapassin
ansiosta elämä on onneksi hieman helpottunut. Kuitenkin työssäkäynti, tapaamiset ja muut
juhlat vaativat edelleenkin erikoisjärjestelyjä. Mutta ei lannistuta, vaan jatketaan elämistä siten
kuin se turvallisesti on mahdollista! Vielä tulee se päivä, jolloin tämä virus menettää otteensa!

Paanajärven Leppälän serkkutapaaminen kesällä 2020 Syötteellä piti peruuttaa koronan takia.
Samasta syystä emme viime kesänäkään voineet tavata. Jos tämä toistuu myös ensi kesänä,
niin toivon, että tapaamme toisemme kesällä 2023 Tauriaisten sukuseuran 50-vuotisjuhlassa
Kainuussa.

Viime kesänä kun lähdimme Oulun mökiltä suursiivousten sekä monien muiden mökkitöiden
jälkeen, päätimmekin kulkea kotimatkan ’kiertoteitä’ ja käydä muutamassa mukavassa
retkikohteessa sekä samalla myös ’Tauriaisten jalanjäljillä’. Ensiksi ajoimme Kuusamoon, jossa
majoituimme kelomökissä lähellä Rukaa. Seuraavana päivänä lähdimme päiväretkelle tutulle, iki-
ihanalle Pienelle karhunkierrokselle. Ilma oli lämmin, ja luonto siellä on aina yhtä mahtava. Tuli
jälleen mieleen, että kyllä Tauriaisten esi-isät Juumassa ovatkin osanneet valita kauniit
asuinpaikat.

Kuusamosta ajoimme Kajaaniin hotelli Onnelaan. Lauantainen kesäilta oli lämmin ja
aurinkoinen. Iltakävely pitkin kaunista Kajaaninjoen rantaa tuntui niin tunnelmalliselta. Siellä
täällä joen törmällä istui ihmisiä piknikillä. Mekin kävimme syömässä ja paluumatkalla
kävelimme muinaisen Kajaanin linnan edustalle (itse linnan rauniot olivat remontissa). Mieleeni
tuli jälleen kysymys, että tulivatkohan ensimmäiset Tauriaiset tänne Pohjan perille Kajaanin
linnan kautta.

Kajaanista ajoimme Savonlinnaan, jossa yövyimme kesähotelli Tottissa. Täälläkin ilma oli
lämmin ja aurinkoinen. Idylliset vanhat höyrylaivat hotellin edustalla olevassa satamassa tekivät
hyvän vaikutuksen: Olisimme jääneet vielä toiseksi yöksi ja lähteneet höyrylaivaristeilylle, mutta
kaikki hotellipaikat olivat varatut. Ehkäpä sitten ensi kesänä… Seuraavana aamuna kävimme
vielä Olavinlinnassa, jonka jälkeen lähdimme virkistyneinä ajamaan kohti kotia. Matkamme
innoittamana kannustan teitä töiden ja arjen keskelläkin käymään välillä luontoretkillä ja
historiallisissa paikoissa.

Sukututkimusta tekeviä sekä kaikkia aiheesta kiinnostuneita suosittelen osallistumaan
etäluentoihin. Esimerkiksi Oulun sukututkimusseuralla on ollut nyt syyskaudella 15 kerran
etäopetussarja, jossa käsiteltiin nykysukututkimukseen liittyviä aiheita. Esitykset olivat jäsenille
maksuttomia. Samoin suosittelen tekemään haastatteluja: Jos jollakin teillä on sukulainen tai
tuttava, jolla on kerrottavana muistoja lapsuudesta, leikeistä, kouluista, ruokaperinteistä,



sota-ajasta tms., niin kannustaisin teitä haastattelemaan heitä (tallennus esim. älykännykällä tai
kirjoittamalla muistiin).

Näin joulun alla palaa mieleeni lapsuuden aikainen pieni kansakoulu Ylikiimingin Joloksella,
jossa pääsimme aina hyvin joulun tunnelmaan laulamalla kaikki yhdessä Arkihuolesi kaikki
heitä… ja Heinillä härkien kaukalon… Koulun kuusijuhlan ohjelma oli kattavaa: Eri luokkien
oppilaat lauloivat yhdessä tuttuja joululauluja, piennäytelmässä joulumuori poltti puuronsa
pohjaan joka joulu, seimikuvaelma muistutti meitä ensimmäisestä joulusta, punanuttuiset- ja
hattuiset tontut leikkivät iloisia tonttuleikkejään ja tiernapoikien hyvä-ääniset pojat esiintyivät
ryhdikkäästi itse tekemissään värikkäissä asuissa. Koko kylän väki oli kutsuttu juhlaan, jossa oli
tunnelmaa.

Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta 2022!

Tv. Hilkka Toivonen, o.s. Tauriainen, Paanajärven Leppälän serkkukoordinaattori
s-posti: hilkka.k.toivonen@hotmail.com


