
Sukuseuramme jäsenet ja ystävät !

Hyvää Joulua 2017  ja  Rauhaa ja Iloa pian alkavan 

Uuden Vuoden päivinä ! 

Suomi juhli  itsenäisyytensä 100- vuotispäivää muutama viikko sitten.  Vuoden varrella olemme
varmaan muistelleet vuosien ja vuosikymmenten takana olevia tapahtumia. Olemme palanneet kan-
samme historian vaiheisiin, etenkin niihin, jotka ovat koskettaneet läheltä ja syvästi meitä kutakin ja
perheitämme. Olemme nyt tulossa Jouluun. Täyttykööt mielenne menneitten joulujenne parhailla ja
pysyvimmillä muistoilla. Auttakoot ne Teitä ylläpitämään luottamusta Joulun ikuiseen sanomaan
ilosta, toivosta ja rauhasta maailmassa, joka katsoo ja arvioi epävarmana tulevaisuuttaan. 

Sukuseuramme toiminnassa vuosi 2016 oli välivuosi. Isompaa yhteistä kokoontumista ei ollut. Su-
vun eri haarojen piirissä on tietenkin ollut pienimuotoisempia serkusparvien tapaamisia ja kokoon-
tumisia.  Nykyajan some-yhteydet  toimivat ja tuntuu siltä,  että  sukumme nuoremmat sukupolvet
ovat löytäneet sieltä itselleen luontevan yhteydenpidon kanavan. 

Sukumme historiaa  on  vuoden aikana  selvitetty  edelleen  aktiivisesti  ja  useiden eri  Tauriaisten
sukuhaarojen  piirissä.  Hyvänä  osoituksena  siitä  ovat  mm.  kolme  laajahkoa  painettua  julkaisua.
Hilkka Toivosen, Liisa Räisäsen ja Juhani Tauriaisen  kirjojen esittelyt ovat luettavissa Seuramme
nettisivuilta. Ne valaisevat monipuolisesti muutamien sukumme perhekuntien elämänvaiheita. Su-
kumme menneisyyttä on käsitelty myös muutamien muiden Kainuun ja Koillismaan sukujen julkai-
suissa.  Yhtenä  esimerkkinä  mainittakoon  v.  2017  ilmestynyt  kuusamolaisperäisen  Kukka-suvun
(alkuaan Hukka-suku)  historia (ks. esittely osoitteesta  https://kukka-suku.net/).

Todennäköisesti vastaavia sukumme eri haarojen elämänhistorian koosteita on tekeillä ja suunnit-
teilla  lisää.  Kannustan  niiden  laatijoita  julkaisemaan ne  käsin  kosketeltavien  kansien  ja  sivujen
muodossa. Niillä tulee olemaan kestävä arvonsa po. sukujen itsensä piirissä. Niillä on myös laa-
jempi sosiaali- ja kulttuurihistoriallinen merkityksensä. Sen tiedostaminen näyttää kuitenkin käyvän
yhä vaikeammaksi aikamme teknologioiden hallitsemassa,  nopearytmisessä some- ja mediamaa-
ilmassa, jossa ihmiset elävät usein vain kulloistakin ohikiitävää hetkeä. 

Vuoden aikana olen mielenkiinnolla odotellut sukumme piirissä  tehdyn DNA-tutkimuksen lisä-
antia suvun syvähistoria tuntemukseen. Kovin merkittävää uutta ei ole tullut esille. Sukumme ge-
neettisen taustan keski-eurooppalainen "synnyinseutu" on saanut lisätodisteita. Muutamat yritykseni
etsiä  sukumme  dna-yhteyttä  satakuntalaisiin  sukunimikaimoihin  kuten  Tauranen ja  Taura ovat
olleet toistaiseksi tuloksettomia. Mutta odotellaan testiaineistojen määrän kasvua !

Sukuseuramme hallitus on pitänyt kaksi kokousta. Olemme valmistelleet  seuraavaa vuosikokous-
tamme kesälle  2019.  Olemme ajatelleet,  että  tapaamisemme teemana olisi  "Tauriaiset  henkisen
kulttuurin luojina ja harrastajina".  Tauriaisten menneitä sukupolvia voisi luonnehtia ennen muuta
uudisraivaajiksi,  joiden tehtävä oli  turvata biologinen jatkuvuutensa ja fyysinen olemassaolonsa,
omat perustarpeensa,  leipä ja  särvin,  rakennukset,  asuminen,  vaatteet  ja  luonnonvoimien voitta-
minen. Tulevan kokouksemme teema voisikin siis kohdistua elämän toisenlaisiin tarpeisiin. Millai-
sia sukumme ihmiset  ja edustajat  ovat ja ovat  olleet  henkisen kulttuurin raivaajina,  tekijöinä ja
harrastajina ?



*** Ideat  ovat alustavia.  Kutsunkin seuramme jäseniä yhteiseen ideariiheen,  nostamaan  
esille aiheita ja henkilöitä, jotka ansaitsisivat tulla esitellyiksi koko sukumme foorumilla.  
Ideanne siirtyvät hallituksen jäsenille parhaiten heidän sähköpostiosoitteidensa kautta !

Puheenjohtajan  näkökulmasta  on  ollut  mieluisaa  todeta,  että  jäsenistömme  on  ottanut  vuoden
aikana  yhteyttä  aktiivisesti.  Se näkyy mm.  saamieni  sähköpostiviestien suurena lukumääränä ja
sukumme  historiaan  liittyvinä  kysymyksinä.  Myös  Seuramme  kotisivuille  tehtyjen  vierailujen
kuukausittainen määrä ja  säännöllisyys  kertoo aktiivisuudesta.  Toivon,  että  yhteydenpitomme ja
sukumme asioiden harrastus säilyy vähintään samana myös tulevana vuonna ! 

*** Seuramme tulevaisuutta  varmistaisi  tietenkin  uusien  ja  etenkin  nuoremman polven  
jäsenten  mukaan saanti.  Vuotuisten  käytännön asioiden kuten  mm.  Seuran kotisivuston  
ylläpitoa helpottaisi, jos muistaisimme maksaa vuosittain jäsenmaksut  Seuran pankkitilille 
( Sukuseura Tauriainen, FI53 8312 0710 0931 01)

Kun tiedossani on vielä, että kesällä 2016 Kuusamon kirkkopuistoon istutettu sukumme
"Pihlajapuu" on juurtunut kasvuunsa ja jaksaa hyvin, voinkin hyvillä mielin lopettaa tämän
joulukirjeeni. 

Kiitän aktiivisesta mukanaolostanne ! 

Jouluiloa  ja  Joulurauhaa  Teille kaikille Seuramme jäsenet ja ystävät !

Sukuseuramme hallituksen ja omasta puolestani
jouluterveisin  17.12.2017 .......

Juhani Tauriainen, Seuran hallituksen puheenjohtaja

Vasemmalta: 
Jaana Marles, Kirkkonummi;  Eeva-Liisa Kronqvist, 

sukuseuran sihteeri, Oulu; Raija Tuorila, Oulu; Elina Pyykkönen, Kuhmo; 
Juhani Tauriainen, sukuseuran puheenjohtaja, Helsinki

(Kuvasta puuttuu jäsen Erkki Tauriainen, Lieksa.)
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