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Johdannoksi
Vuonna 2013 pidetyssä sukujuhlassa Hyrynsalmen Ukko-Hallassa päätettiin selvittää modernin DNA-tutkimuksen keinoin Tauriaisten suvun geneettistä taustaa ja etsiä sitä kautta vastauksia muutamiin suvun varhaishistorian avoimiksi jääneisiin kysymyksiin. Toistaiseksi puuttuu tietoa esim. siitä, ovatko Tauriaiset sukua Satakunnassa 1400-1600-luvuilla asuneille Taurasille ja miten suku oli tullut Suomeen ja miten se saapui
1620-luvun puolivälin jälkeen Kainuun perukoille, Paltamon Kiannankylän Perankaan ja miten se levisi sieltä lähialueille. Aikaisempien tutkimusten päätelmien ja tulkintojen tarkistamiseen ja täydentämiseen oli aihetta, koska uusia asiakirjatietoja on tullut helposti saataville arkistojen digitalisoinnin yleistyttyä. Näiden
tietoaukkojen päätuloksia on koottu Juhani Tauriaisen uuteen kirjaan " Tauriaiset ja Tavajärvet Kuusamossa
v. 1650-1800 ". Kirja julkistettiin Kuusamon sukujuhlassa ja tämä yhteenveto perustuu sen aineistoon. Kirjassani olen tapani mukaan pysytellyt hyvin kaukana 1800- ja 1900-lukujen Tauriaisista. Seurustelen siis
edelleen vainajien kanssa ja käsittelen sukuamme 1600- ja 1700-luvuilla, jonne asti sukuhistorian harrastajat
pääsevät yhä vaivattomammin yksinomaan dokumenttien pohjalta.
DNA-testaushanke oli sinänsä kiintoisa, mutta samalla se antoi suurimmat sytykkeet käsitellä laajemminkin
Tauriaisten suvun Kuusamoon siirtymisen varhaisvaiheiden kuvauksia ja tulkintoja. Tässä pohdiskelussa on
tultu eräin osin melko erilaisiin päättelyihin kuin monissa vakiintuneissa ja mm. internetin kautta laajalle levinneissä Kuusamon Tauriaisten sukuhistorioissa. Olen itsekin osaltani vaikuttanut virheellisten tulkintojen
syntyyn, kun en ollut aiemmassa kirjassani (Kamppaillen kiinni korpimaihin Kiannalla, 2006) tarpeeksi
kriittinen enkä paneutunut riittävästi alkuperäislähteisiin, vaan otin monet aiemmat tulkinnat Tauriaisten historiasta Kuusamossa tosiasioina.
Kirjaan sisältyy myös liiteosa, jossa on uuden aineiston pohjalta korjattu ja täsmennetty em:n v. 2006 julkaistun kirjan perhe- ja henkilötauluja. Se tarkentaa aiempaa kuvaa Kiannan seudun Tauriaisten perheistä ja
ihmisistä n. vuosina 1600-1770. Sukuhaarojen ja perherakenteen päälinjat ovat kuitenkin pääosin aivan samat kuin v. 2006.
Yksi työn iso haaste on ollut lähdeaineistojen niukkuus ja paikoin täysi puuttuminen. Etenkin Kuusamon
suomalaista uudisasutusta ja sen alkuaikoja koskevat lähdeaineistot ovat vähäiset ja - sanoisinko- satunnaiset
eli asiakirjasarjoissa on vuosien aukkoja. Tiedot löytyvät etupäässä Ruotsin Länsipohjan läänin arkistoista,
mutta Kemin Lapin osalta asiakirjoja on vähemmän kuin Tornion Lapin. Kirkon rekistereiden tiedot ovat palaneet tuhkaksi Kuusamon pappilan palossa v. 1730. Siksi olen edelleen --- muiden kuusamolaisia sukuja
tutkineiden tavoin --- heikolla pohjalla. En siis väitä, että "lopullinen ja ainoa totuus" olisi nyt tullut esille.
Uusilla tulkinnoillani yritän kyllä haastaa Tauriais-tutkimusta edelleen penkomaan asiakirjojen varastoja ja
arkistoja niin Suomessa kuin Ruotsissa, aivan erityisesti käräjäkirjojen osalta.

Tauriaisten dna-projekti ja sen löydöt
Käynnistin sukumme miehiä koskevan DNA-testaushankkeen 2014 varhaiskeväällä. Siihen osallistui kolme
Tauriais-sukuista miestä sekä Tauriala- ja Tauru-sukuiset miehet. Näiden toissukuisten osallistuminen testiryhmään perustui siihen, että haluttiin selvittää, olisiko näillä sukunimiltään Tauriaisia muistuttavilla suvuilla
ja Tauriaisilla geneettistä sukulaisuutta - kuten olin aikaisemmin pitänyt mahdollisena.
Tulokset osoittivat vakuuttavasti, että testatuilla Tauriaisilla oli samanlainen Y-kromosomin geenirakenne
hyvin pienin poikkeuksin. Tulos vahvisti sen, että heillä on kaukainen yhteinen kantaisä. Tiedämme kyllä,

kuka tuo kantaisä on. Asiakirjat osoittavat, että testatut Tauriaiset polveutuvat Kiannan Perangalle 1620-luvulla tulleesta Lars Tauriaisesta ( s. n. 1589, k. n 1653) . Tämä Lauri on sukumme ajassa etäisin yhteinen esiisämme tähän asti tunnetuista. Testatut olivat siis geneettisesti "täysosumia" toistensa kanssa. He edustavat
kolmea eri sukuhaaraa, yhtä pudasjärveläis-kuusamolaista ja Kiannalta Kuhmoon ja Lieksa/ Nurmekseen
siirtyneitä sukuhaaroja. Muissa yhteyksissä on testattu 3-4 Tauriaismiestä, jotka ovat myös samaa "geneettisten serkkujen" sukuryhmää.
Tauriaiset kuuluvat ns. I-haploryhmään. Käyttääkseni alan auktoriteetin Kalevi Wiikin nimilappua suku on
ns. Iivarin poikia, joihin suomalaismiehistä kuuluu kaikkiaan 25-27 %. Tyyppi on toiseksi yleisin suomalaismiesten haploryhmä. Merkittävä uusi havainto oli, että Taurut ja Taurialat kuuluivat ns. N-haploryhmään,
Niilon poikiin. Geneettistä yhteyttä Tauriaisiin ei ole olemassa, vaikka sukunimistö antoikin hyvän aiheen
olettaa niin. Niilon pojat ovat suomalaismiesten suurin haploryhmä, n. 62 %.
I-haploryhmän on päätelty syntyneen edeltäjistään n. 25000 - 30 000 vuotta sitten, mahdollisesti KaakkoisEuroopassa (Ukraina) ja siihen rajoittuvassa Etu-Aasiassa. Ryhmän syntyaikaan Pohjois-Eurooppa oli kokonaan jään peittämä. Ukrainassa ja Ranskan - Espanjan rajalla oli sula alue (refugio), jonne silloiset ihmiset
pakenivat ja säilyivät yli viimeisen jääkauden.
I-haploryhmästä on muodostunut geenimutaatioiden tuloksena tuloksena kaksi alaryhmää:
I1 (= I-M 253) n. 4000-5000 v. sitten ja I2 (=I-M 438). Suvulle ominainen mutaatio tapahtui n. 4700 vuotta
sitten eli n. 2700 eKr. Suomen muinaishistorian aikajanalla n. 2700 e.Kr. elettiin Suomessa - ja huomattakoon mm. Kainuussa - ns. vasarakirveskulttuurin ja nuorakeraamisen kulttuurin aikaa. Näiden kulttuurityyppien katsotaan levinneen - kenties Saksasta lähteneenä - Viron kautta Suomeen n. 2900 e.Kr. Egyptissä
elettiin silloin ns. "vanhan dynastian" aikaa (3.-6. dynastiat). Ajanjakso tunnetaan ns. varhaispronssikauden
( n. 3300-2200 e.Kr.) aikana. Juuri silloin rakennettiin Egyptissä pyramideja. Egyptin 1. kivipyramidin - Sakkaran porraspyramidin - rakensi farao Djoser 2600-luvulla e.Kr. Tästä oli vielä melkoinen aikamatka faarao
Tutankhamoniin (1554-1305 e.Kr, ns. 18 dynastia). Vanhan testamentin aikajanalla kertomukset patriarkoista Abrahamista, Isakista ja Jaakobista sijoitetaan keskipronssikauden Lähi-itään eli n. 2200-1500 e.Kr.
(Abraham tuli Israeliin n. 2000 eKr.; Joosef oli Egyptissä ns. hyksojen kaudella 1650-1550 e.Kr); Mooseksen ja
"Kymmenen käskyn" kiteytymisen kausi oli n. 1200 e.Kr. ja israelilaisten exodus Egyptistä ajoittunee faarao Ramses
II:n ajalle, 1279-1213 e.Kr.)

Ryhmän I1 (M253) on päätelty syntyneen Keski-Euroopassa. Tanskan eteläpuolella. Pohjois-Saksan ja Ranskan välisellä alueella. Se levisi laajalle Länsi-Eurooppaan. Heitä jäi myös Etelä-Ranskaan ja pohjoisemmaksi Normandiaan. Viikinkien ja ranskalaisten kohtaamisesta saivat alkunsa myös "normannit", joilla
tuli olemaan suuri merkitys Brittein saarten asuttajina ja valloittajina. "Iivarin poikien" ryhmä eteni viikinkiretkien valloitus-, ryöstö- ja kauppamatkojen aikana Keski-Euroopan jokireittejä ja meritse Välimerelle ja
Itämeren jokia ja merenlahtia pitkin Baltiaan, Itä-Eurooppaan ja Venäjälle. Suomenniemi sai samaa geeniperimää Skandinavian kautta tai suoraan Itämeren yli saapuneiden seikkailijoiden, erä- ja kalamiesten ja turkiskaupan seurauksena.
Alaryhmä I1 on sittemmin haarautunut useiksi alaryhmiksi. Ryhmä I1 on yhdessä eri alaryhmineen nykyisellään selvästi skandinaavinen painottuen Norjaan, Ruotsiin, Suomeen ja Tanskaan. Norjassa ja Ruotsissa
osuudet kohoavat lähes 40 %:iin miehistä. Ryhmä I2 kotiutui erityisesti Kaakkois-Eurooppaan ja Balkanille.
(Ks. karttaliitte.)

Onko Tauriaisilla läheisiä geneettisiä sukulaisia Suomessa ?
Suoritettujen jatkotestien (ns. Big-Y ja YFull) tulosten perusteella Tauriaiset muodostavat omaleimaisen ja
harvinaisen "Iivarin poikien" alaryhmän tai "oksan" dna-testattujen joukossa. Tässä vaiheessa voidaan sanoa
vain, että Tauriaiset kuuluvat ajassa kaikkein kaukaisimpiin Suomessa esiintyviin Iivarin poikien eli I1- haplotyypin alaryhmiin. Alaryhmä on toistaiseksi hyvin pieni suhteessa Suomessa testattujen I1-tyypin kokonaismäärään. Kovin läheisiä geenisukulaisia ei ole testattujen joukossa. Alaryhmä onkin eroteltu vain muutamien "täysmatchien" perusteella ja nämä kaikki polveutuvat Kainuussa ja Koillismaalla asuneista Tauriaisista.

Aineisto osoittaa myös sen, että Tauriaisryhmänä poikkeamme "omaksi oksaksemme" muista Suomessa tunnetuista I1-ryhmän päätyypeistä Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla. Nämä pääryhmät perustuvat jo paljon
Tauriaisia suurempaan testattujen määrään. Heillä on selvästi skandinaavinen tausta eli heidän kantaisiään on
asunut pitkiä aikoja Tanskassa, Norjassa ja etenkin Ruotsissa. Heitä on tullut Suomeen mm. varhaisella viikinkikaudella ja he ovat asuttaneet mm. Kokemäenjoen laakson pitäjiä. Sieltä he levisivät etupäässä muualle
Lounais- ja Länsi-Suomeen sekä pitkin silloisen Pohjanmaan pitäjiä, Tornion seudulle ja uudisasutuksen mukana Kuusamoon saakka.
Tauriaiset ovat oma pieni ryhmänsä myös kansainvälisesti. Tauriaisten "oksa" kaikkien Ydna-testattujen
kansainvälisessä YFull-haploryhmien puussa sijaitsee hyvin lähellä puun muita tunnettuja alaoksia ja puun
juuriversoja, ts. se kuuluu I1- puun ajassa kaukaisimpiin alaryhmiin. Tauriaisten "täysmatcheja" tai edes
hyvin läheisiä "osumia" ei toistaiseksi ole havaittu myöskään kansainvälisestä aineistosta. Nykyiset tiedot
Tauriaisten lähimmistä - mutta silti varsin etäisistä eli ajassa muutaman tuhannen vuoden takaa - geenisukulaisista osoittavat, että heitä on eniten Englannin ja Skotlannin alueella (yht. 38 % testatuista 250:stä
lähimmistä "snp-etäserkuista", ts. taso 1-4 snp-poikkeamaa) , toiseksi eniten Ruotsissa (17 %) ja kolmanneksi
eniten Norjassa ja Suomessa (9 % molemmissa). Seuraavalla sijalla on USA, mikä selittyy eurooppalaisten
siirtolaisuudella. Myös Ranska, Saksa ja Venäjä ovat mukana kärkikymmenikössä liki samanlaisilla osuuksilla ( 3 %). Loput "etämatchien" listalle sijoittuvista testatuista jakaantuivat 15 muun, etupäässä eurooppalaisen maan kesken.

Mistä ja milloin "esitauriaisia" tuli Suomeen ?
Toistaiseksi ei voida sanoa mitään tarkempaa "esitauriaisten" Suomeen tulon ajankohdasta tai sen reitistä.
Nykyisen testiaineiston perusteella ei voida tarkentaa sitä, levisikö Tauriaisten edustama geeniryhmä rinnan
Suomen skandinaavisten pääryhmien kanssa vai oliko "esitauriaisilla" aivan oma erityinen reittinsä - esim.
suoraan Itämerta tai Norjan rannikkoa pitkin pohjoiseen kalan, hylkeiden ja metsäriistan perässä. Muutto
saattoi periaatteessa tapahtua myös maitse Saksasta Puolan ja Baltian kautta Suomeen tai merimatkan jälkeen pohjoisen Norjan kautta Pohjanlahdelle ja Vienan merelle vieville kauppateille.
"Esitauriaisten" sijoittuminen Suomeen on edelleen täsmentymättä. Nykyiset Y-dna-tulokset eivät tuoneet
ainesta, mikä vahvistaisi tai kumoaisi aikaisempia oletuksia. Suvun tunnettu historia Suomessa on kunnioitettavan pitkä. Perangan Lars Tauriaiseen on matkaa n. 430-vuotta 17-18 sukupolvea ( a' 25 v.). Asiakirjaviitteet "Taurasten" suvusta johtavat 1450-luvulle, todennäköisesti esim. Pälkäneen Taurastalon Salmentauksen ratsutilan osalta jo 1300-luvulle asti. Valitettavasti Kainuun ja Koillismaan Tauriaisten ja Satakunnan sekä Lounais-Hämeen "sukunimikaimojen" yhteys jäi vielä odottamaan uusia asiakirjoja ja/tai lisää
Y-dna-tuloksia.
Myös Tauriaisten "kantaisien" Suomeen tulon ajankohta jää nykytietämyksen pohjalta ajoittamatta. Olen
pohdiskellut ajoitusta suhteessa siihen, milloin Euroopan syrjäalueita kuten mm. Suomen aluetta ylipäätään
asutettiin ja milloin väki oli liikkeellä Euroopassa.
Ns. myöhäisrautakausi (n. 800-1300 jKr.) oli väestön liikkuvuuden ja kaupankäynnin kasvun aikaa Euroopassa. Myöhäisrautakaudelta voi erottaa kaksi väestön liikkuvuuden kasvun aikaa: Viikinkiaika vuosilta 800-1050 j.Kr. ja ristiretkien aika vuosilta 1025-1300 j.Kr. Kolmas kenties Tauriaistenkin kannalta merkittävä aika liittyy vilkastuneeseen
kaupankäyntiin Itämeren ympäristössä. Ns. Hansaliitto hallitsi Itämeren alueen kauppaa viikinkiajan jälkeen 12001400-luvuilla. Se kiteytyi 1300-luvun puolivälissä Lyypekin johtamaksi Itämeren alueen "suurvallaksi", jolla oli myös
sotilaallista merkitystä. Sen verkostoon kuului silloin n. 70 kaupunkia Hollannin Flanderista Venäjälle ja kauppateitä
Englannin kanaalista Laatokalle ulottuvalla alueella. Hansan valta menetti asemansa 1500-1600-luvuilla. Englanti ja
Hollanti ottivat haltuunsa Pohjanmeren, Tanska ja Ruotsi Itämeren kaupan.

"Esitauriaiset" ovat olleet olemassa hyvin kauan ennen 1600-luvulta asti tuntemiamme Tauriaisia. En usko,
että heidän pysyvää Suomeen saapumistaan ja asettumistaan tarvitsee etsiä Pohjanmaan Karijoen susiluolan
neandertalilaisten jäljiltä tai edes pronssi- ja rautakauden rajavuosilta 1500 - 500 e.Kr. saati kivikauden
vasarakirveskulttuurin ajoilta. Lupaavampi oletus olisi mielestäni viikinkiajan loppu ja varsinaisen viikinkiajan ja Hansaliiton kukoistuskauden välinen aika (n. 1000-1300 ), jolloin Euroopan silloinen väestö liikkui
paljon ja levisi uusille seuduille ja jolloin pysyvä uudisasutus Suomenniemellä voimistui.

Tauriaiset tulivat todennäköisesti muiden, lähinnä Skandinaviassa (Norja, Ruotsi) asuneiden ja sieltä lähteneiden viikinkien ja muiden uudisasukkaiden ja kauppamiesten rinnalla ja melko samanaikaisesti riistan,
turkisten, hylkeiden ja kalan perässä Suomen neitseellisiin metsiin ja jokilaaksoihin, joko riistaa ja kalaa
pyytääkseen tai osallistuakseen itse kaupantekoon ja kauppatavaroiden välittämiseen Itämeren talousalueella.
"Esitauriaiset" saattoivat kulkea Pohjois-Saksasta/ Baltiasta suoraan Itämeren yli pohjoiseen, ilman pitkää
asumisvaihetta esim. Ruotsissa, jonka aikana he olisivat voineet saada skandinaavisen geeniperimän. He
saattoivat olla rakentamassa myöhäisrautakauden Satakunnan kyläyhteisöjä ja uudistaloja, vaikka he poikkeavatkin muista Satakunnalle tyypillisistä "Iivarin pojista". Asutushistoriallisen tutkimuksen mukaan esim.
Kokemäenjoen vesistöalueen lohikauppaa hallitsivat Hansaliiton asiamiehet ja kauppiaat ja saksalaissukuisia
asettui sinne pysyvästi. Rautakauden lopulla Suomen tiheimmin asuttuja seutuja olivat juuri Lounais-Suomen rannikko Rauman korkeudelta Hankoniemeen, Kokemäenjoen vesistöalue Lounais-Hämeen itäosiin asti
sekä Laatokan luoteisrannan alueet eli ne seudut, joilta on tavattu suku- ja paikannimiä kuten Tauranen, Taurainen, Tauryinen tai niiden paikallisia muunnoksia.
Mikäli nämä sukunimet tosiasiassakin viittaavat suvun alkuperäisiin asuinpaikkoihin Suomessa, suku on
Suomessakin päätynyt melko kauas "kotiseudustaan". Tauriaiset olivat erä- ja kaskikauden sekä suurten nälkävuosien jälkeisen agraarisen Suomen aikana keskittyneet voimakkaasti Pohjois-Pohjanmaan itäosiin, Suomussalmelle ja Kuusamoon ja niiden lähimpiin naapurikuntiin. Vasta 1950-luvulta alkanut kaupungistuminen
on muuttanut jakautumaa, mutta sama keskittyneisyys näkyy edelleen. Sekä Kuusamossa että Suomussalmella Tauriaiset olivat kotikuntansa 16:ksi yleisin sukunimi v. 2010. Kuusamossa heitä oli 150 ja Suomussalmella 108 kappaletta, mikä on suhteessa väkilukuun hieman enemmän kuin Kuusamossa. Tauriaisnimiset miehet ja naiset mukaan lukien näissä kahdessa kunnassa asui lähes 8 % Suomen Tauriaisista. Näiden kuntien väestössä on yksi Tauriainen jokaista 100 henkeä kohden.
Kaikkien suomalaisten keskuudessa oli 2010 yhteensä 1297 Tauriais-miestä ja 1975 -naista. Yhteismäärällään he ovat 250-260:n yleisimmän suomalaisen sukunimen joukossa. Tauriaismiehille ominainen Y-dnaperimä on hieman alle 0.05 %:lla suomalaismiehistä eli yhdellä n. 2000 suomalaismiestä kohden. Kun
"Iivarin poikien" osuudeksi on arvioitu n. 27 % suomalaismiehistä, päädytään siihen, että Tauriaisille tyypillinen "alaoksa" on heidän joukossaan vain 0.18 % eli varsin vaatimaton haara. Todellisuudessa osuus on
hieman suurempi, kun jotkut Tauriaismiehet ovat muuttaneet sukunimensä toiseksi, kuten esim. Taurenit ja
monet kuusamolaiset Tauriaishaarat.

Tauriaisten tulo Kuusamoon 1600-luvun lopussa
Tauriaisten suvun siirtyminen Pudasjärvelle ja Kuusamoon alkoi 1680-luvulla, kun suomalainen uudisasutus
levisi Kemin Lappmarkiin eli Kuusamoon. Uudisasukkaat tulivat usein saamelaisten entisille nautintamaille,
joihin näillä oli sukupolvien yli ulottuvia oikeuksia.
Ongelma suvun ja sen eri perheiden vaiheiden selvittämisessä on ollut ja edelleen on lähdeaineiston puute ja
vähien yksityiskohtien tulkintavaikeudet. Paljon sekaannuksista johtuu siitä, että esim. Soivion Taurialan
tiedot olivat alkuvuosina Pudasjärven kirjoissa ja vasta 1710-luvun alussa on merkintöjä rekistereiden siirrosta Kuusamon seurakunnan ja kruunun Lapinvoudin alaisuuteen. Tärkeimmät vanhimmista merkinnöistä
katosivat kirkon rekistereiden tuhoutuessa v.1730. Kuusamon sukujen varhaismenneisyyttä on sittemmin
koostettu v:lta 1760 olevan Kuusamon 1. rippikirjan ja 1730:n jälkeisten väestöluetteloiden perusteella. Niitä
on voitu täydentää kruunun manttaali- ja henkikirjatiedoin, mutta ne kertovat niukasti ja riittämättömästi
sukujen ja perheiden koostumuksesta.
Ensimmäinen Tauriais-sukuinen Kuusamon seudulle muuttaja oli asiakirjojen mukaan v. 1640 syntynyt Lars
Larsinp. Tauriainen (Lauri), Kiannan Piston talosta. Hänen hallintaoikeutensa Soivion taloon Soivionjärven
rannalla vahvistettiin v.1689. Hän sai 8 vuoden verovapauden tilansa verokelpoiseen kuntoon saamiseen.
Mukana tuli hänen perhettään. Melko todennäköisesti lähtivät samoihin aikoihin Kiannan Pistosta myös
Larsin veli Matts ja sisar Margareta. Heidän tulonsa ja olonsa Kuusamossa ovat kuitenkin paljon heikomman
todisteaineiston varassa kuin Laurin. N. 10 vuotta myöhemmin lähtijöiden joukkoon liittyi myös heidän veljensä Christer Larsinp. (Risto).

Soivion talohistorian yksityiskohdat ovat luettavissa kirjasta "Tauriaiset ja Tavajärvet Kuusamossa v. 16501800". Tauriaisten sukua asui Soiviossa vaihtelevasti ja monet "autiovuodet" (tarkoittanee enimmäkseen
"veronmaksukyvyttömyyden" vuosia) mukaan lukien n.1720-luvun loppuun saakka. Ensimmäisen Laurin
isäntäaika oli lyhyt, vain muutama vuosi ja talon isäntien paikalle siirtyivät hänen poikansa ja heidän perheensä. Tämä tapahtui arviolta 1692-95, siis jo ennen suuria nälkävuosia 1695-97. Ne veivät hyvin todennäköisesti manan majoille osan suvun perhekunnasta. Osa elossa olevista lähti toisaalle etsimään turvaa ja leveämpää leipää, mutta ajoittain oli Tauriaistenkin pakko lähteä mieron teille, kerjuulle. Lauri itse on kuollut
Kuusamossa 1710. Hänen hautausajakseen (eikä siis kuolinajakseen) ilmoitetaan Pudasjärven asiakirjoissa
30.5.1710.
Tarkempaa Laurin asuin- ja kuolinpaikkaa ei ole mainittu tuntemissani asiakirjoissa. Olen yrittänyt selvityksessäni perustella, etteivät Lauri ja hänen poikansa Lars perheineen muuttaneet pysyvästi Tavajärven
seudun saamelaisomistuksessa olleeseen taloon, kuten vakiintuneessa sukututkimuksessa on toistuvasti väitetty. Se ei välttämättä merkitse, etteikö Soivion perustaja-Laurin vaimo Brita olisi voinut olla saamelainen
ja suvultaan Harits / Hari ja lähtöisin nimenomaan Tavajärven talon saamelaissuvusta. Pidän kuitenkin melko epätodennäköisenä, että Lauri olisi hakenut saamelaistytön puolisokseen kotiinsa Pistoon 1660-luvun
alussa. Mutta kukapa tietää, vaikka Lauri olisi nuoren miehen reissuillaan rakastunut tutun kiantalaisen naapurintytön sijasta saamelaistyttöön, joka myöhemmin houkutteli Laurin muuttamaan Kuusamon Lapin maille. Jos näin oli, asian ja sen seuraukset - yhteiset lapset - voi nähdä geneettisenä rikkautena !

Tavajärven talon todellinen isäntäsuku ja Tauriaiset
Vakiintunut Tauriaistutkimus Kuusamossa on perustunut yleensä tulkintaan, että Soivion perustaja-Laurin
poika Lars Larsson Tauriainen (s. n. 1665) olisi tullut 1700-luvun vaihteessa pysyvästi Tavajärven taloon
sen isännän "yhtiömieheksi" tai osaomistajaksi - siis sukulaistaloonsa ehkä äitinsä puoleisen perinnön
toivossa. Hänen jälkeläisensä on tulkittu ja tunnettu yleisesti aiemmassa tutkimuksessa Tauriainen-Tavajärvisukunimellä. Yhtään tätä päätelmää tukevaa asiakirjanäyttöä ei ole tiedossani. Siksi on mielestäni hyvin
todennäköistä, ettei tällaista muuttoa Tavajärvelle ole lainkaan tapahtunut.
Perustan näkemykseni 3:een seikkaan: ensimmäisenä ja tärkeimpänä Y-dna-tutkimukseen, toiseksi tulkintaani Soivion perustajaisännän perheen koostumuksesta ja kolmanneksi Tavajärven talon saamelaisisäntien
historiaan, joka tunnetaan 1670-luvulta lähtien. Tavajärvi oli näet Aikasarria-suvun kantatalo. Sitä isännöi
kuuluisa ja ilmeisen taitava saamelaisten oikeuksien puolustaja Nils Andersinp. Aikasarria, Maanselän
Lapinkylän alueen saamelaisnimismies. Hänen poikansa Lars Nilsinpoika Aikasarria seurasi isäänsä 1600luvun lopussa sekä saamelaisnimismiehen tehtävissä että muissa yhteisönsä luottotehtävissä. Dna-tutkimus
on osoittanut, ettei saamelaistaustainen, Tavajärvi-Tauriaisena tunnettujen miesten Y-dna-ryhmä ole sama
kuin Tauriaisten I1-haploryhmä. Tavajärvi ja Tavajärvi-Tauriainen-sukuiset miehet ovat saamelaissuvuille
tyypillistä Niilon poikien N-ryhmää.
Joku Kuusamon sukujen historiaa tutkinut on siis tehnyt tulkintavirheen. Jäljet johtanevat Sallan rovastin
Erkki Koiviston tiedostoihin. Mielestäni virhe on siinä, että Tavajärven saamelaissuvun Lars Nilsinp. Tavajärvi (Aikasarria) ( s. n. 1665-70, mahdoll. juuri 1670) on -- asiakirjojen täydellisesti puuttuessa -- sekoitettu
edellä mainitsemaani Lars Larsinp. Tauriaiseen ( s. n. 1665), jonka puoliso oli Anna Räisänen Pudasjärven
Tyräjärveltä.
Tarkemmat yksityiskohdat voi lukea kirjastani. Tulos johtaa siihen, että Tavajärvi ja Tavajärvi-Tauriainen
sukujen jälkipolvien tiedot kaukaisimmasta tunnetusta esi-isästään perustuvat väärintulkintaan. He eivät ole
geneettisesti Tauriaisia eivätkä polveudu Perangan Lars Tauriaisesta (s. 1689, k. n. 1653). He polveutuvat vaikutusvaltaisesta kuusamolaisesta saamelaissuvusta, Aikasarria, joka esiintyy asiakirjoissa myös nimillä
Hari/ Harits/ Harri.
On kyllä tosiasia, että Tauriaiset ja saamelaistaustaiset Tavajärvet ovat kohdanneet isäntinä ja sukulaisina
toisensa myös Tavajärven talossa. Se tapahtui kuitenkin selvästi myöhemmin eli 1740-luvulla. V. 1742 vihittiin Påhl Christerinp. Tauriainen ( s. n.1717) ja Elin Nilsint. Tavajärvi/ Harits ( s. 1717). Heistä tuli ensin
Tavajärven vävypariskunta ja vanhanisännän eli Elinan isän kuoltua Tavajärven talon puolikkaan isäntäpari
n. 20 vuoden ajaksi. Talon toinen puolikas säilyi alkuperäisellä saamelaissukuisilla isännillä. Påhl Tauriainen

oli heidän lankomiehensä. Näistä talon saamelaishaaran jälkeläisistä on käytettävissä Y- dna-tietoja. Juuri ne
tiedot vahvistavat sen tosiasian, että Tauriaiset ja Tavajärvet ovat geneettisesti täysin eri sukujuurta.

Kallioluoman uudistalo ja Christer Tauriaisen sukuhaara
Tauriaisten uudisasukashistoria Kuusamossa ei rajoitu vain Soivionjärven Taurialaan. V. 1698 lähti Kiannan
Piston silloinen isäntä Christer Larsinp. Tauriainen (Risto s. n. 1655-60) perheineen nälkää ja puutetta pakoon
Kemin Lapin/ Lappmarkin puolelle. Lisätieto hänen muutostaan osoittaa, että jo v.1701 Risto mainittiin Kuusamon suomalaisten uudisasukkaiden joukossa Kallioluoman uudistilan perustajana. Uudisraivaajan elämä ei
ollut helppoa ja tila oli ainakin verotuksellisessa mielessä "autio" eli veronmaksukyvytön v. 1709-16.
Järjesteltäessä talojen asioita isovihan jälkeen, oli Risto jo kuollut ja veronmaksajaksi ilmoitettiin naapuri
Christer Lasanen. Tämä lienee ollut kuitenkin väliaikainen isäntä, kenties hyväsydäminen orvoiksi jääneiden
poikien auttaja. Aikuistuttuaan Risto Tauriaisen pojat Christer Christerinp. ja Matts Christerinp. ottivat tilan
vastuulleen. Sukuhaara asui talossa 1780-luvun alkuun, pääisäntänään Matts ( s. 1699). Kallioluoman perustaja-Riston vanhin poika, Påhl Christerinp. (s. 1679) oli jäänyt vävyksi Pudasjärvelle, Livonkylän Kelahaaraan. Hänen poikansa pysyivät Pudasjärvellä, jossa suku kasvoi. Sen eräs haara levisi myöhemmin
Taure´n-sukunimellä Vaasan seudulle ja sieltä laajalti eteläiseen Suomeen, mm. Karjalan kannakselle.
Kyseisen Kallioluoman Risto Laurinpojan sukuhaara jäi pääosin Kuusamoon. Se on kooltaan nyky-Kuusamossakin suuri. Laajuutta korostaa vielä se, että monet Riston jälkeläiset hylkäsivät alkuperäisen sukunimensä ja ottivat uuden sukunimen, esimerkkeinä vaikkapa Kyynärsalmi, Vuoriniemi, Kauhaniemi, Aittokumpu ja Juumajärvi. Kallioniemen perustajan poikien Christerin ja Mattsin perheet olivat suuria ja suvun
miehet hajaantuivat Kuusamon eri kylille. Sukua tuli Alakitkan kylän Juumajärven seudulle 1750-luvun alkuvuosina. Kallioluomasta lähtenyt sukuhaara asutti myös Paanajärven alueen Tauriaisten taloja.
Aineisto valaisee aivan uudella ja aiemmista tulkinnoista poikkeavalla tavalla erityisesti Matts Christerinpojan sukuhaaraa. Hänet on monissa aiemmissa tulkinnoissa katsottu virheellisesti Larsinpojaksi. Patronyymi selviää vasta 1760-luvun verokirjoista eikä rippikirja-aineisto tunne asian todellista laitaa lainkaan.
Mattsin sukuhaara kansoitti myöhemmin erityisesti eteläistä Kuusamoa (Vuoriniemi/ Kauhaniemi) ja
Lämsänkylän Korpuan/ Kyynärsalmen seutua (mm. Hiltusenaho, Kyynärsalmi). Monien sukuhaaraan kuuluvien olisikin aihetta tarkistaa aiempia sukutaulujaan, jotta esi-isien ketjun virhetulkinnat tulisi oikaistuiksi.

Vanttajanseudun Tauriaiset
Lopuksi muutama sana yhdestä selvitykseni vaikeimmasta ja osittain epävarmimmalla pohjalla olevasta
osasta eli kysymyksestä, miten Vanttajanjärven seudun Tauriaisasutus syntyi ja ketkä olivat sen päähenkilöitä. Aineiston vanhimmat ja henkilö- ja perhetietojen kannalta tärkeimmät tiedot ovat hyvin niukat ennen
v. 1730. Tilanne paranee pikkuhiljaa jo 1740-luvulla ja 1750-luvun loppuvuosista lähtien tiedot Vanttajan
Tauriaisista ovat yhtä luotettavia kuin muukin aineisto.
Lähtökohtana on fakta siitä, että Vanttajan uudistilan perusti Vanttajajärven kaakkoiskulman seudulle Juho
(Johan) Kaipainen niminen uudisasukas v.1685. Talo on siis yksi uudistalo Kuusamon varhaisimman uudisasutusvaiheen ajalta. Olen pohtinut paljon kysymystä, kuka hän oli ja oliko hänellä jo seudulle tullessaan
Tauriais-sukuinen puoliso, nimeltään Margareta, mahdollisesti lähtöisin Piston talosta Kiannalta. Johan
Kaipaisen ja Margareta -nimisen naisen renkipariskunta tulee näet esille Kiannan henkikirjassa 1683, mutta
myöhempiä merkintöjä heistä ei enää ole Kiannan asiakirjoissa.
Valitettavasti ei ole asiakirjatodistetta siitä, oliko Margareta Soivion Laurin ja Kallioluoman Riston sisar.
Täysin todistusvoimaiset merkinnät puuttuvat myös Kiannan Piston talon Matts Larsinp. Tauriainen-nimisestä miehestä, joka olisi asunut ja liikkunut perheineen Kuusamoon tultuaan samoilla asuinsijoilla kuin
muutkin sukulaisensa Kiannalta.
Olen rakentanut muutamista yksityiskohdista lähtemällä oman tulkintani Vanttajanseudun Tauriaisten varhaishistoriasta - ts. yhden Vanttajan taloa ja asukkaita koskevan "asutusteorian" tai "näinkin se olisi voinut
olla totuuden". Se koskee aikaväliä n. 1685-1730. Haluan teoriallani ikäänkuin haastaa tulevat tutkijat

kumoamaan tai todentamaan tulkintani Vanttajan varhaisimmasta Tauriais-asutuksesta. Aiemmat sukuhistoriat ovat yleensä kuitanneet sen hyvin lyhyellä ja tarkentamattomalla maininnalla, että (joitakin) Tauriaisia
muutti Vanttajalle. Myös muuton todellinen tapahtuma-aika on jäänyt selvittämättä. Teoriassani väitän mm.
että...
1. Soivion perustaja-Lauri ja hänen lähisukuaan muutti suurten nälkävuosien alla ja aikana nimenomaan Vanttajan
seudulla olevaan sukulaistaloon, jota emännöi heidän sisarensa Margareta. Oletan jopa, että Soivion perustajan, Laurin
kuolinpaikka v. 1710 olisi ollut Vanttaja --- paljon todennäköisemmin näin kuin se, että hän olisi kuollut Tavajärvellä.
Sinne päätyi mahdollisesti myös Laurin veljen Matin perhe, se vähä mitä siitä oli 1690-luvun nälkävuosien jälkeen
jäljellä. Suvun ikääntyvät miehet ja osa nuoremmasta polvesta turvautui siis hädässään ja nälässään sukuunsa.
2. Vanttajaa isännöi vielä silloin sen alkuperäisen perustajan suku eli Kaipaiset. Tauriaisten lisäksi taloon tuli jostain
syystä myös Salmijärvelle asettuneen uudisasukkaan Erik Kurvisen sukua eli Erikin pojat, ensin Johan ja myöhemmin
Matts, joka oli aviossa Anna Larsint. Tauriattaren kanssa. Jos Vanttajan emäntä Margareta oli Tauriaisia, kuten olen
olettanut, hän oli Annan täti. Kun Johan Kurvisen nimeksi on kirjattu myös Kaipainen, hän saattoi tulla taloon vävyksi.
Siitä ei ole varmuutta, kun Johanin puolison, Christinan patronyymiä ja/tai sukunimeä ei ole havaittu asiakirjoista. Jos
Johan tuli Kaipaisten sijaan uutena "ylösottajana" tai talon perustajaparin "syytinkimiehenä", häntä alettiin silloinkin
kutsua sukunimellä Kaipainen. Johanin ja Christinan lasten sukunimistössä esiintyykin myös nimi Kaipainen.

Talon historian yksityiskohdista 1710- ja 1720-luvuilla ei ole toistaiseksi varmaa tietoa. On todennäköistä,
että talon raivaustyö oli pahasti kesken eikä se kyennyt maksamaan verojaan. Pidän myös todennäköisenä,
että talo oli ainakin ajoittain asuttu, mutta sen hallintasuhteet olivat juridisesti epäselvät. Tilanne selkiytyi n.
1728/29, jolloin Matts Erikinp. Kurvinen ja Anna Larsint. Tauriatar muuttivat Soivion Taurialasta Kuusamon
lapinvoudin alaisuuteen. Toistaiseksi on selvittämättä, muuttivatko he juuri Vanttajaan, mutta pidän sitä
varsin ilmeisenä. Heidän isännyydestään Vanttajassa on vakuuttava näyttö viimeistään v. 1738, kun
paikallisen kruununvoudin Antti Hackzellin uudisasukasluettelo toteaa heidät talon isäntäpariksi. Heidän mukanaan tulivat taloon mitä todennäköisimmin myös Lars Mattsinp. Tauriainen ja Valborg Johanint. Kurvinen/ Kaipainen, kenties myös Anna Larsint.Tauriattaren veli Johan ja Anna Riecki hieman myöhemmin eli
1730-luvun lopussa.
Kun Matts Kurvinen kuoli v.1741, Lars Mattsinp. T:nen ja Valborg Johanint. Kurvinen siirtyivät isäntäpariksi
ja isännöivät taloa v:een 1755. Matts ja Anna olivat todennäköisesti lapsettomia. V. 1742 Kuusamossa kuoli
Margareta Tauriainen niminen nainen. Tarkempaa tietoa hänen kuolinpaikasta ei ole. Olen olettanut, että
Margareta oli omalta suvultaan Tauriaisia eikä nimi ollut hänen avionimensä. Oletan myös, että kyseessä oli
juuri talon perustajan Juho Kaipaisen iäkäs leskivaimo. Hän olisi siis ollut tärkein Vanttajan Kaipaisista,
Kurvisista ja Tauriaisista koostuneen suurperheen tai eri sukuisten perheiden muodostaman yhteisön pitkäaikainen ja koossa pitävä matriarkka.
Sen jälkeen eli 1750-luvun lopussa talo siirtyi Larsin ja Valborgin pojille, Johanille ja Henrickille. V. 1762 he
jakoivat tilan kahtia, Johan Larsinpojan Vanttajaan ja Henrick Larsinpojan Jouhtenniemeen. Heidän jälkeensä Tauriaisten sukuiset isännät hallitsivat Vanttajanseudun taloja, tosin myös uusilla sukunimillä kuten
Vanttaja, Jouhten, Jouhtenniemi. ja Teiriniemi.
Teoriassani päädyn siihen, että Tauriaisten suvulla oli Vanttajanseudulla paljon pitempi historia kuin 1750luvun loppupuolen verotiedot antaisivat olettaa. Jos olen oikeilla jäljillä, uusi tulkintani selkiyttää monelta
osin myös sitä, missä Soivion Taurialasta lähteneet Tauriaiset asuivat muutettuaan sieltä pois.

Loppupäätelmiä
1.
2.

3.
4.

Tauriaisia tuli uudisasukkaiksi kahteen Kuusamossa sijainneeseen uudistaloon Soivion Taurialaan ja
Kallioluomaan v. 1689-1701.
Suvulla oli v:sta 1728/29 alkaen - todennäköisesti jo aikaisemminkin - keskeinen asema myös
Vanttajan uudisasukastalon historiassa. Vanttaja oli Kaipaisten, Kurvisten ja Tauriaisten sukujen
yhteinen kohtaamis- ja kotipaikka 1710-1720-luvuilla. Tauriaisista tuli talon pääsuku 1730-40-lukujen vaihteessa.
Kuusamon Tauriaiset ovat pääasiassa kahden Tauriaisveljeksen jälkeläisiä (Lars ja Christer Larsinpojat Kiannan kylän Piston talosta).
Soivion Taurialan perustajat eivät muuttaneet pysyvästi Tavajärven saamelaissuvun kantataloon Ta-
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10.

vajärvelle lähdettyään pois Soiviosta 1600-luvun loppuvuosina.
Tavajärvi-Tauriainen ja Tavajärvi-suvut poikkeavat geneettisesti Tauriaisista. Pelkkä Tavajärvi-sukunimi toimisi hyvin ja luotettavasti heidän saamelaistaustansa vakuutena.
Tauriais-sukuinen isäntä Påhl Christerinpoika Tauriainen tuli vävynä Tavajärvelle 1740-luvulla ja kohosi talon toisen puolikkaan isännäksi saamelaistaustaisen vaimonsa rinnalla.
Christer Larsinp. Tauriainen Kiannan Pistosta oli Kallioluoman perustaja. Hänen poikiensa ja pojanpoikiensa mukana Tauriaisia levisi Pudasjärvelle 1720-luvulla, saapui 1750-luvulla Juumajärven
aeudulle, myöhemmin myös Paanajärven rannalle. Christerin pojanpojat asettuivat myös mm.
Korpuanjärven ja Irnijärven seuduille. Christen Tauriaisen jälkipolvia tunnetaan myös useilla eri
sukunimillä, esimerkkeinä Kyynärsalmi, Vuoriniemi, Kauhaniemi ja Juumajärvi.
Tauriaiset säilyivät merkittävänä sukuna myös Suomussalmella. Kiannan Hemmilän talon isännän
Hemming Andersinpojan (s. 1690) patronyymiongelma on ratkennut uuden aineiston myötä. Hän ja
hänen veljensä Anders (s. n. 1695) kuuluvat Perangan isännän Nils Larsinpojan sukuhaaraan. Heidän
isänsä oli v.1698 hukkunut Anders Nilsinpoika Perangasta. He eivät siis polveudu v. 1697 nälkään
kuolleesta Anders Larsinpojasta eivätkä he ole myöskään Pehr Tauriaisen poikia kuten olen aiemmin
olettanut.
Tauriaiset ovat geneettisesti sekä Keski-Euroopassa että Suomessa harvinainen ja yksi ensimmäisistä
"oksista" länsi-eurooppalaisten Iivarin poikien geenimutaatioiden historiapuussa. Tauriaiset poikkeavat geneettisesti Iivarin poikien (I1-M253 haplotyyppi) Suomessa esiintyvistä alaryhmistä, joita
on erityisesti Lounais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.
Tauriaiset ovat merkittävä ja vanha uudisasukas- ja raivaajasuku sekä Suomussalmella että Kuusamossa ja Pudasjärvellä. Suomen Tauriaisista asui v. 2010 lähes 10 % Kuusamon ja Suomussalmen rajapitäjissä.

DNA-haploryhmän I 1 eli I-M253 synty ja leviäminen Länsi-Euroopassa.
STR-klusteritarkastelu on laadittu yli 4000 haploryhmään I kuuluvan henkilön Y-DNAtestitulostenperusteella. Klustereiden alaryhmät on nimetty A-AA-AAA jne. kirjainsymboleilla.
Eri haarautumien levinneisyyttä on kuvattu nuolilla. Punainen ympyrä Tanskan eteläpuolella
Pohjois- Saksassa kuvaa oletettua perustyypin ( I 1) synnyinseutua , n.v. 5500 e.Kr.+- 2000 v.
Perustyyppi (I 1 eli I-M253) jakautuu alaklustereiksi A ja B Pohjois-Saksassa. A-puolestaan
eriytyy klustereiksi AA ja AB, nämä taas klustereiksi AAA ja AAB jne. Klusterista B on eriytynyt
BA (suomalainen) ja BB (ruotsalais- norjalainen). Ne on edelleen tyypitelty alaryhmiinsä jne.
Näitä on Suomessa kaksi (BAA ja BAB), joista BAA edustaa suomalaismiehille tyypillisintä
alaryhmää Satakunnassa ja Pohjanmaalla. BAA-ryhmän on arvioitu syntyneen n. 3200 v.
e. KR + - 1400 v.
(Internet osoite ja lähde: http://www.goggo.com/terry/Haplogroup I 1; T. D. Robb, Possible
y- Haplogroup I 1 Dispersal/ Expancion. August 2011)

