
Hyvää Joulua 2016 ja 
Iloa ja Rauhaa Uudelle Vuodelle 2017

kaikille Teille Tauriaisten sukuseuran jäsenet ja ystävät !

Juhani Tauriainen: Näkymä merelle Helsingin Hakaniemenrannasta
15.12.2016  auringonnousun aikaan.

Olemme taas kerran Joulun ja Uuden Vuoden 2017 kynnyksellä ! Muistelemme itse kukin vuoden 
varrella tapahtunutta, kuuntelemme Kauneimpien Joululaulujen säveliä  ja Joulun ikuista sanomaa 
ilosta, toivosta ja rauhasta maailmassa. 

Päättymässä olevan vuoden muistoja kerratessamme voimme palata vielä yhteiseen tapaamiseen 
Kuusamossa heinäkuun alun hellepäivinä. Toivon, että tilaisuudesta jäi Teille tuntuma, että Kuusa-
moon kannatti tulla. Kun palaan sinne itse, päällimmäisenä nousee mieleeni se välitön yhdessäolon 
tunnelma, mikä oli aistittavissa jokaisessa tilaisuudessa ja aivan erityisesti 1. tapaamispäivämme 
illallispöydissä.  Kuusamon opiston tilat antoivat meille hyvät puitteet. Retkipäivämme aurinkoi-
nen kesäsää ja Helena Palosaaren asiantunteva ja Kuusamon Tauriaisten historiaan johdattava 
opastus oli mieluisa kokemus. 

Eri puolilta kotimaatamme tulleet vieraat saivat rautaisannoksen Kuusamon sukuhaarojen oloista ja 
kotiseudusta. Uskonpa, että kaiken kaikkiaan tapaamisemme tiivisti ja lähensi sukumme eri seuduilla
asuvien sukuhaarojen tuttavuutta ja pohjusti tulevaakin yhteydenpitoa. Se, jos mikä antaa aiheen 
luottaa siihen, että pienin voimavaroin jo 40 vuotta toiminut sukuseuramme sai uutta voimaa ja eloa 
tulevaisuuttaan varten.

Seuran uuden hallituksen syksy on mennyt vielä aiempaa antia sulatellessa. Kevätkaudella kokoon-
numme pohtimaan alustavasti parin seuraavan vuoden toimintaa tavoitteena se, että tulisimme taas 
kokoon v:n 2019 kesällä. Pyrimme pitämään myös sukuseuran nettisivut ajan tasalla ja kehittämään 
niitä vuorovaikutteisempaan muotoon. 

Minulle saapuneista viesteistä päätellen sukumme ja sen perhekuntien menneisyyttä pohdiskellaan 
edelleen useamman henkilön ja hankkeen voimin. DNA-testauksen puolelta voin kertoa, että kuusa-
molähtöisen Kaiston laajan suvun dna-tulokset vahvistavat kesällä esittämäni arvion, että heidän 
kaukaisimmat esi-isänsä ovat geneettisesti saamelaisille tyypillistä alkuperää. Arkistojen komeroista 
on tullut esille myös vanhin säilynyt kirkollinen kuusamolaisia perheitä koskeva asiakirja, joka 
kertoo Kuusamon asukkaiden lukutaidosta v. 1723. Se on vaikealukuisuudestaan huolimatta arvokas 



lisä myös meidän sukumme varhaishistorian kannalta, kun Kuusamon kirkolliset asiakirjat ovat 
tuhoutuneet tulipalossa 1730. 

Kiinnostuneille tiedoksi myös, että tulevan vuoden aikana saamme lisäpainoksen Hilkka Toivosen   
julkaisusta "Paanajärven Leppälä". Juhani Tauriaisen julkaisua "Tavajärvet ja Tauriaiset Kuusamossa
v. 1650-1800" on edelleen saatavissa tekijältä tilaamalla. 

Toivon vielä, että itse kukin muistuttaisi sukuseuramme olemassaolosta sukulaisiaan ja ystäviään, 
jotta jäsenpohjamme uudistuisi ja kasvaisi. Mukaan pääsee helposti nettisivujemme ohjeita seuraten. 
Pienen jäsenmaksumme ( €/ vuosi) suorittaminen vuosittain - eikä vain 3-vuosittain - varmistaisi 
myös toimintamme ylläpidon sukukokoustemme välivuosina.

Näillä sanoilla ja mietteillä toivotan Teille, sukuseuramme jäsenet ja ystävät Jouluiloa ja 
Joulurauhaa ja kiitän tämänvuotisesta aktiivisesta mukanaolostanne. Erityiset kiitokset kaikille niille,
joiden voimin ja aktiivisuuden varassa oli Kuusamon sukujuhlamme organisointi ja onnistuminen. 
Toivon myös, että tuleva, Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlavuosi tarjoaisi Teille paljon 
ilonaiheita ja vahvistaisi  luottamustanne parempaan huomispäivään omien läheistenne elämässä ja 
koko kotimaamme piirissä. 

Sukuseuramme hallituksen ja omasta puolestani
jouluterveisin...

Juhani Tauriainen 
Sukuseuran puheenjohtaja


