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TAURIAISTEN JALANJÄLJILLÄ 1500- JA 1600-LUKUJEN 
SUOMESSA JA KAINUUN ASUTUS-HISTORIASSA 1600-
1700-LUVUILLA

Johdannoksi

Tämän artikkelin  tarkoitus  on  avata  Tauriaisten  suvun  tunnettua  esihistoriaa  Tau-
riaisten sukuseuran jäsenille ja suvun historiasta kiinnostuneille sekä internet-sivujen 
lukijakunnalle  laajemminkin.  Painopiste  on  Kainuuseen  1630-luvun  loppupuolella 
tulleiden  Tauriaisten  tunnetussa  esihistoriassa.  Artikkeli  pyrkii  johdattamaan  luki-
joitaan vain suvun esihistorian jäljille eikä siinä kerrota lainkaan suvun vaiheista, pe-
rheistä ja henkilöistä v:n 1750 jälkeiseltä ajalta. Suvun myöhemmät vaiheet, sinänsä 
kiintoisat tarinat 1800-luvun alusta eteenpäin avautuvat melko helposti seurakuntien 
rippikirjojen, henkiluetteloiden ja erilaisten rekisteritietojen avulla. Tauriaisten esihis-
torian selvittämisessäkin on ollut haastetta kylliksi. 

Suvun  varhaishistoria  Kainuussa  on  sinänsä  kiehtova.  Sen  kiinnostavimpia  yksi-
tyiskohtia on ollut kysymys, mistä tulit ja miksi lähdit Kainuun korpimaille, Tauri-
ainen.  Kysymys näyttää näet  jääneen toistaiseksi  ratkaisemattomaksi  arvoitukseksi 
jopa ammatikseen Suomen asutuksen ja sukujen historiaa tutkineillekin. Tämän artik-
kelin pohja on v. 2005 aloittamassani tutkimuksessa, jossa lähdin etsimään suvun var-
haisvaiheita erilaisista asiakirjatodisteista. avulla. Tuon selvittelyn tuloksena ilmestyi 
syksyllä 2006 kirjoittamani, omakustanteinen julkaisu  Kamppaillen kiinni korpima-
ihin Kiannalla. Kirja herätti laajaa kiinnostusta ja on nyt loppuunmyyty. Tämän artik-
kelin muodossa  Tauriaisten sukuseura ry. pyrkii tuomaan em:n kirjan keskeiset ha-
vainnot kaikkien asiasta kiinnostuneiden ulottuville.

1.  Kainuun asutushistorian punainen lanka 1550-1720

Sukujen kohtalot  ja  historia  ovat  aina niiden asuin-  ja  elinympäristöjen antamista 
mahdollisuuksista  riippuvia.  Siksi  luettelomaisesti  muutama  seikka  Kainuun  var-
haisimman  asutuksen merkkipaaluista.

**** Kainuun varhaishistoria syntyi eri heimojen vaellusreittien varrella.

****  Kainuu oli vuosisatojen ajan - Pähkinäsaaren rauhanteosta alkaen - idän ja



          lännen valtapiirien taistelutanner.

****  Asutus vahvistui erämiesten reittejä seuraten ja jääminen lännen valtapiiriin 
          varmistui 1500-luvun puoliväliin mennessä.

****  Oulujärven erämaan pitäjä, Kainuu, sai ensimmäiset pysyvät asukkaansa 1555 
           savolaisten muuttoaallon  seurauksena. 

****  Vaasa-suvun kuninkaiden valtapiiri idässä vakiintui Pitkän vihan (1570-1595)
          sotaisten vuosien jälkeen Täyssinän rauhassa 1595.

**** Kainuu syntyi lopullisesti uuden vuosisadan (1600-luku) aamunkoitossa ja
         Kainuun etäisimpien kylien ja rajaseutujen asuttaminen vauhdittui.

**** Kreivi Pietari Brahen  aika (1650-1680) vakiinnutti pysyvästi Kainuun  asutuk- 
         sen, vaikka katovuodet ja nälkä kehitystä horjuttivatkin. (V. 1657 Kainuussa oli 

           468 verollepantua taloa)

**** Kreivin aika oli lupausten ja monien kehityssysäysten aikaa Kainuussa. 
          (Maakunnan hallinto, sotalaitos, Kajaanin linna, maakunnan keskus Kajaani ja 

               seurakunnalliset rakenteet kehittyivät ja saivat vakiintuneet muotonsa.)

**** Suuret nälkävuodet 1695-1696 ja Isoviha ( 1713-1723 ) katkaisivat myönteisen 
         kehityksen uudelleen vuosikymmeniksi.

**** Luonto ja luonnonvoimat säätelivät kovin ottein Kainuun raivaajien työtä –
         vaikeita katovuosia oli yhtenään ja kun niitä tuli kokonainen jono peräjälkeen,
         toipumisen aikaa jäi vähän ja elämän ja toivon elpyminen kesti kauan – 
         sairaudet, taudit ja kuolo kulkivat nälän kintereillä

2.   Suomussalmen asutuksen varhaisvaiheet v. 1600-1650

**** Kiinteä asutus tuli Suomussalmelle vasta 1600-luvun alussa.

Kiinteä asutus tunkeutui  Kainuun pohjoisosissa sijaitsevalle Suomussalmelle  lähes 
pari sukupolvea myöhemmin kuin ensiksi asutettuihin Oulujärven rantakyliin. Suo-
mussalmen asutushistoria on ansiokkaasti  kuvattu mm. M. Huurteen ja J.  Keräsen 
Kainuun historiassa (1986) sekä M. Huurteen ja O. Turpeisen Suomussalmen his-
toriaa käsittelevässä teoksessa  Leipä luonnosta (1992) sekä Alpo Räisäsen Suomus-
salmen Piispajärven asutushistoriaa 1600-1800-luvulta (1996). Pysyvä asutus saapui 
Suomussalmenkin järvenrannoille eränkävijöiden mukana. V. 1554 Kainuun vesillä 



kalasteli yli 100 liminkalaisten ja Oulunjokisuun talollisten haapiota. Muutama niistä 
nousi  kevätkalaan Kianta- ja Vuokkijärville asti.

Kun kohtuullinen rauhantila rajaseudulle saapui vihdoin vasta v. 1595, kiinteää asu-
tusta tuskin oli Suomussalmella ennen vuotta 1600. Ensimmäisen kerran joku suo-
mussalmelaiskylä, Vuokkijärvi, tuli verokirjoihin v. 1604, jolloin Vuokkijärven ran-
tamille oli asettunut neljä (4) uudisasukasta. Pari - kolme saattoi olla Kiannankin ran-
noilla. Taloluku kasvoi alussa hyvin hitaasti monta vuotta. Näyttää siltä, että varsi-
nainen muuttoaalto koettiin vasta 1640-luvulla, jolloin veroa maksavien talojen luku 
kaksinkertaistui n. 15:sta 34:ään.

Myös Suomussalmelle tultiin joukolla Savosta, sillä esim. v. 1626-1650 saapuneista 
18 uudesta suvusta enin osa oli savolaisperäisiä sukuja. 

Taulukko 1: Talojen lukumäärä Suomussalmella 1604-1807
       
                 ---------------------------------------------------------------------------------------

Vuosi Taloluku Vuosi Taloluku
Verolle pantuja Verolle pantuja

                                     ----------------------------------------------------------------------------
1604  4 1650  34
1610 10 1722  61
1630 10 1770  73
1625 10 1780  95
1633 20 1790 122
1640 15 1807 143

                    ----------------------------------------------------------------------------------------------

****  Hidas taloluvun kasvu kertoo raivaajan työn raskaudesta.

Noin kolmen seuraavan sukupolven  aikana  eli  Isonvihan loppuun mennessä  Suo-
mussalmen taloluku karttui 60:een. Toistuvat katovuodet ja nälkä sekä lopulta Iso-
vihan ajan melskeet johtivat moniin asutuksen takaiskuihin. Melkoinen osa taloista 
vajosi ajoittain veronmaksukyvyttömäksi, joku suorastaan autioitui. Lähes aina löytyi 
naapurustosta  kuitenkin  joku  uskalikko,  joka  ryhtyi  autioituneita  uudelleen  ylös-
ottamaan Kajaanin vapaaherrakunnan tai kruunun hallinnon luvalla ja verovapaus- tai 
veronalennuslupausten  rohkaisemana.  Tässä  mielessä  vaikeinta  aikaa  elettiin  Iso-
vihan jälkeen. Suomussalmen taloluku kasvoikin 50 vuoden pitkänä kautena eli v. 
1722-1770 mennessä vain tusinalla (12).

Asutuksen synty noudatti Suomussalmella samaa kaavaa kuin muuallakin Kainuussa. 
Asutus  keskittyi  järvien  rannoille.  Kiantajärven,  Vuokkijärven  ja  muiden  niitä 
pienempien järvien rannat, niemet ja lahdelmat olivat monessa mielessä turvallisia 
talonpaikkoja. Rantaniityillä kasvoi heinää, rantametsät luonnonmarjoja ja isot vedet 



säätelivät pienilmastoa säästäen monesti  hallan tuhoilta.  Kalaa saatiin ja linturiista 
pesi kaislikoissa. Vesitse oli helpointa lähteä liikkeelle ja kuljettaa painavat tavarat. 
Ulapan  yli  nähtiin  rannalle  soutajat,  oma  väki  ja  muut  harvalukuiset  tuttavat  ja 
naapurit.

3.  Tauriaisten 1. sukupolvi  Suomussalmella

****  Lauri Tauriainen  saapui Perangalle 1630-luvun puolivälissä.

Ensimmäinen merkintä Tauriaisten suvusta Kiannan kylän maakirjassa on vuodelta 
1641.  Maakirjan  henkilöluettelossa  mainittiin  Lars (Lauri)  Tauriainen yhdessä 
nimettömäksi  jääneen  vaimonsa  kanssa.  Asuinpaikka  oli  Perankajärven  ranta-
maisemissa, ikivanhan heimojen ja kauppamiesten vaellusreitin varrella, mistä todis-
taa mm. Perankajärven itäpäästä löydetty, länsisuomalaiseksi tunnistetun naisen rau-
takautinen polttohauta.   Prof. Alpo Räisänen on sijoittanut talonsijan järven etelä-
rannalle,  Peranganniemelle  ja  Peranganniemen Tauriaisten  muistitieto  tukee  hyvin 
tätä tulkintaa. 

Laurin saapuessa Ruotsia hallitsi kuningatar Kristiina, mutta kreivi Brahen aika oli 
vasta edessä. Perangan seudun ja koko Pohjois-Suomussalmen asutus oli silloin  ai-
van alussa. Lauri oli itse asiassa Peranka- ja Piispajärven rantaseutujen ensimmäinen 
uudisasukas.  Aikaisemmin  seudulle  tulleita  ja  Laurin  lähimpiä  naapureita  oli  il-
meisesti  vain  viisi,  runsaan peninkulman verran  Laurin kotijärveä  etelämmäksi  ja 
idemmäksi  asettunutta  talokasta  (Paavo  Keinänen  ja  Erkki  Lieppa  Keinälänniemellä,  Tuomas 

Tormua ja Paavo Kettunen Ruhtinansalmella ja Mikko Koistinen Pärsämönrannalla).

On ilmeistä, että Lauri oli tullut asuinsijaansa rakentamaan ja ensimmäisiä kaskiaan 
kaatamaan  jo  muutama  vuosi  aikaisemmin  eli  1630-luvun  puolivälissä  (n.  1635). 
Tapana näet  oli,  että uudisasukas sai  aluksi  5-7 veroista vapaata vuotta.  Perangan 
Laurin  tulo  osui  otolliseen  aikaan  siinä  mielessä,  että  muutamat  seuraavat  vuosi-
kymmenet  olivat  seudulla  rauhanaikaa,  vaikka  jännitystä  Venäjän  vastaisella  itä-
rajalla silloin tällöin olikin. Myös Kreivinajan hallinnon vakaat ja edistyksen vuodet 
olivat edessäpäin. Niistä pääsivät hyötymään etenkin Laurin pojat talojensa  isännäksi 
tultuaan.

****  Sään oikuista huolimatta Lauri menestyi talossaan hyvin.

Suhteessa luonnonoloihin Laurin tuloaika oli kaikkea muuta kuin otollinen. Hänen 
ensimmäiset raivaajavuotensa (1638-1640) ja etenkin 1641 olivat Kainuussa ja Kian-
nallakin  ankaria  katovuosia.  Kesä  1641  oli  ollut  erityisen  märkä  ja  elo-syyskuun 
vaihteessa  tuli  hyinen  halla.  Pettua  ja  olkisilppua  varmasti  tarvittiin  Perangan 
emännän leipätaikinan jatkeeksi. Sääonni kääntyi 1644 - 45 ja seuraavat pahat ka-
tovuodet tulivat vasta 1657-58.



Lauri  näyttää  tulleen  Perangalle  vakain  aikein  nostaa  pystyyn  tila,  jonka  voisi 
aikanaan jättää perinnöksi pojilleen suvun kantapaikaksi. Tila oli ¼ manttaalin tila ja 
luonteeltaan  verotila  eikä  kruunun vuokratila.  Ennen kuolemaansa hän ehti  nähdä 
myös kätensä tulokset ja muutaman menestyksen vuoden. Vuosina 1552-1554 hänen 
talonsa  oli  Kiannan  kylän  suurin  kymmenysverojen  maksaja  10  ruiskapan  ja  10 
ohrakapan suuruisine kymmenysveroineen. Ts. verovouti apulaisineen arvioi hänen 
kaskiensa  ja  peltotilkkujensa  antaman sadon  suuremmaksi  kuin  yhdenkään  toisen 
Kiannan isännän.  Tiluksilla  viljeltiin  maatiaisruista  ja  -ohraa  ja  varmaankin  myös 
naurista. V:n 1641 harvinaisesta karjaveroluettelosta ilmeni vielä, että Laurin talossa 
oli hevonen, 1 lehmä, 2 vasikkaa ja 1 lammas. Viidellä muulla Kiannan isännällä oli 
yhtä suuri ja arvokas karjaomaisuus kuin Laurillakin. Laurin isäntäajan kohtalaisesta 
menestyksestä kertoi myös se,  että hän selvisi  ilman rästiveroja monien verojensa 
viidakosta. Manttaalistaan hänen oli suoritettava v.1650 kahden ja puolen taalarin eli 
10 markan vuotuinen vero. Siihen sisältyi mm. 5 naulaa kuivaa kalaa eli kapahaukea, 
2,5  naulaa  voita  ja  10  kappaletta  harmaanahkoja  (oravannahkoja).  Vuotuisveron 
lisäksi talosta maksettiin 24 äyriä henkirahana, mutta vaimo ja jo täysi-ikäiset pojat 
näyttävät säästyneen henkirahan maksulta v. 1650 kokonaan.

Lauri-isännän menestystä  selittänee  osaltaan  se,  että  hänellä  oli  talossaan moneen 
muuhun Kiannan isäntään verrattuna hyvä työvoima. Päätellä voidaan, että jo 1640-
luvun alussa talossa  oli  kaksi  täysikäistä  ja  perheellistä  poikaa.  Pari  vanhinta  po-
janpoikaakin olivat Laurin kuollessa (n. 1653) jo naimaiän kynnyksellä ja omaa per-
hettään perustamassa. Ilman kunnon työvoimaa kaskiviljely ei olisi onnistunutkaan.

****  Simo Tauriainen oli suvun toinen uudisasukas ja kalamies.

Ennen vuotta 1650 saapui Pohjois-Suomussalmen Piispajärvelle myös toinen  Tau-
riainen,  Simo nimeltään. Verokirjoista löydämme hänet ensi kerran v. 1645. Vaikka 
jotkut tutkijoista ovat tulkinneet hänen sukunimensä Touruiseksi (Tourunen/ Toronen), on 
tässä   luettu  hänetkin  Tauriaiseksi,  kuten  Suomussalmen  asutushistorian  erityis-
asiantuntijatkin  ovat  tehneet.  Hän  siis  saapui  Piispajärvelle heti  Perangan  Laurin 
kintereillä, kenties jopa samaa matkaa. Heidän sukulaissuhteestaan ei ole varmuutta. 
Oletukset veljesparista, serkuksista tai jopa isä-poika-suhteesta ovat kaikki yhtä oi-
keita.  Itse olen pitänyt heitä veljeksinä.  Aivan mahdollista  on,  että Lauri  ja Simo 
asuivat  muutaman  vuoden  saman  katon  allakin  ja  Simo  asettui  raivaamaan  Piis-
pajärven taloaan  n. 1640. 

Simon talo Piispajärven niemellä oli 1/8- manttaalin kruununtila. Hänen perheestään 
ei ole asiakirjoissa mitään tietoja. Talossa ei mennyt yhtä hyvin kuin Perangan Lau-
rilla. Simo ei olekaan jäänyt asiakirjoihin talonpitonsa, viljasatojensa tai verorästiensä 
takia,  vaan  v.  1652  Paltamon käräjillä  käydyn  kalavesiriidan  ansiosta.  Kiehimän-
suusta kotoisin oleva, silloisen Kainuun mahtimies Olavi Anttonen nosti käräjäjutun 



siitä,  että  Simo  oli  tunkeutunut  hänen  sukunsa  vanhoille  kalavesille  Piispajärven 
Haapasalmella.  Olavi  yritti  häätää  Simon  pois  uudistalostaan.  Oikeus  kuitenkin 
tapahtui. Pöytäkirjoihin kirjattiin, että Simo sai asua talossaan ja laskea pyydyksensä 
esteettömästi talonsa lähivesille. Olavi Anttosen oli sovittava kiistansa Simon kanssa, 
ja  hänelle  jäi  lupa kalastaa  järvellä  ainakin niin  pitkään,  kun seudulle  tulisi  lisää 
uudisasukkaita.

Simon tarina näyttää päättyneen viimeistään v. 1657, joko muualle muuttoon tai hä-
nen kuolemaansa. Jälkimmäistä pidän näistä vaihtoehdoista todennäköisempänä, kos-
kapa  Simoa  ei  tavata  enää  myöhemmin  Piispajärveltä  eikä  muualtakaan  Kainuun 
asiakirjoista.

4.  Tauriaisten suvun  toinen sukupolvi n. 1655-1680

Tauriaisten tarina Suomussalmen pohjoisissa kylissä alkoi siis 1630-luvun jälkipuo-
liskolla. Suvun kantataloksi tuli Laurin isännöimä Peranka. Kun Piispajärven Simon 
perillisistä ei ole  asiakirjatodisteita ja suvun tarinan jatko lähteekin Laurin perhekun-
nasta.

Suomussalmen Tauriaisten toisen sukupolven vaiheet kietoutuvat Laurin neljän po-
jan, Niilon (Nils), Laurin (Lars), Antin (Anders) ja Matin (Matts) perhekuntien elämän-
kohtaloiden ympärille. Mahdollisten tytärten olemassaolosta ja elämänvaiheista ei ole 
riittävää näyttöä.  Todistusaineistoa on kuitenkin niin paljon,  että kuva siitä,  missä 
veljekset  asuivat  ja  mitä  rakensivat  isäntävuosinaan  tarkentuu  oleellisesti  aikai-
semmin tunnetusta.

1. Veljeksistä vanhin, Niilo Laurinpoika jäi isännäksi Perangalle  n. v. 1661(1654)-
     1683. Puolison nimeä ei tunneta. Lapsia perheessä oli ainakin neljä (Lauri, Niilo, Antti 

      ja  Matti).

2. Veljeksistä toinen, Lauri Laurinpoika muutti vävyksi Pistojärvelle Piston 
     jo olemassa olevalle kruununtilalle ja isännöi sitä n. v. 1657 (1655) – 1682. 
     Puoliso oli melko todennäköisesti Klemetti Heinosen tytär.

3. Kolmas veljeksistä, Antti Laurinpoika lähti  raivaamaan ja uudisasukkaaksi 1/8 
     manttaalin kruununtilalle (Anttila/myöh.Hemmilä) Peranganniemelle  ja isännöi sitä n. 
    1665 (1660)-1697(1695). Puolison nimi on tuntematon. Talon myöhemmän 
    omistushistorian perusteella voi olettaa, että hän oli syntyisin silloisen Kiannan
    kylän Luukkolan talon Luukkosten karjalaisperäisestä suvusta.

4. Neljäs veljeksistä, Matti Laurinpoika muutti oletettavasti Simo Tauriaisen talon,
    Piispajärven (myöh. Ketola/ Moilala) isännäksi n. v. 1665 (1660) ja isännyyttä kesti n.



    v:een1677. Puolison nimi on tuntematon, mutta perheen myöhempi historia viittaa 
    siihen, että hän saattoi olla lähinaapurista eli Kiannan Runtin talon Tervosten 
    sukua.

Näin Tauriaisten suku otti vankan sijan pohjoisen Suomussalmen talojen joukossa jo 
1660-luvulle  tultaessa.  Kymmenesosa  koko  pitäjän  taloista  oli  Tauriaisten  suvun 
isännillä, ja suku oli silloisen Suomussalmen yleisin isäntäsuku. 

Muutaman kerran veljesten taloissa saatiin hyviä satoja, mutta heidän isänsä Laurin 
aikaista menestystä ei tullut kertaakaan. Omiin taloihinsa muuttaneet veljekset eivät 
kyenneet samaan työpanokseen omilleen jäätyään kuin yhdessä isänsä talossa kaskia 
viljellen ja  erällä  käyden.  Perangan talon perustaja-Laurin aikainen menestys joh-
tuikin paljolti talon hyvästä työvoiman saatavuudesta. Erittäin usein toistuneet kato-
vuodet koettelivat kovin kourin veljesten perhekuntia ja leipä oli kapeaa. 

Parhaiten veljeksistä menestyi  kantatilalle Perankaan jäänyt Niilo.  Matin talonpito 
Piispajärvellä oli  heikointa.  Liekö Matti-isäntä ollut  kiinnostuneempi kalastuksesta 
kuin kasken ja peltotilkkujen raivauksesta ? Ensimmäiset merkinnät Tauriaisten kas-
vavista vaikeuksista ja niiden takia annetuista veronalennuksista ovat vuosilta 1669-
1671. Ahdinko syveni ja v. 1672 vouti ja arviomiehet katsoivat ensimmäisen kerran 
Laurin, Antin ja Matin talot vakavasti köyhtyneiksi.

5.  Kolmannen sukupolven isännät talonpitäjiksi jo ennen 
     1700-luvun vaihdetta

Tauriaissuvun toiseen sukupolveen kuuluneiden isäntien kuten kaikkien muidenkin 
Kiannan ja Vuokin talollisten kohtaloita 1600-luvun lopulla leimasivat huonot sato-
vuodet ja usein toistuneiden nälkävuosien dramaattiset tapahtumat. Vuotuisveroja ja 
kymmenyksiä ei ajoittain saatu  kokoon yhdessäkään Kiannan talossa. Suuri osa köy-
histä mökkiläisistä joutui mierontielle ja paremmatkin talot elivät autioitumisuhkan 
alla.  Joitakin  veronmaksukykynsä  menettäneitä  tiloja  joutui  uusiin  käsiin,  vaikka 
verottaja yleensä odottikin muutaman vuoden (vähintäin 3 vuotta) rästien suoritusta. Räs-
tien takuuksi kelpasi verovoudille yleensä muutaman lehmän karjaomaisuus. Näitä 
vaikeuksia oli riittämiin myös Tauriaisten hallitsemissa taloissa vuosina 1680-1700.

Piispajärven Matti  Laurinpoika  Tauriaisen  vaikeudet  huipentuivat  hänen  kuole-
maansa (n. 1677) ja suvun talonpidon loppumiseen ennen vuotta 1680. Matin perhees-
sä oli ainakin kolme poikaa ( Lauri, Matti ja Antti  ). Piispajärvi siirtyi ensin Runtin Ter-
vosten sukuun kuuluvalle  Tanelille ja hänen jälkeensä 1680-luvun puolivälissä Suo-
mussalmen  Moilasten suvun  kantaisälle,  Puolangalta  tulleelle  Lauri  Moilaselle. 
Todennäköistä on, että talon mailla sijaitsi sittemmin Matin Lauri-nimisen pojan ja 
hänen vaimonsa Katrin torppa. Paljon myöhemmin (1770-luvulla) kävi sitten jopa niin, 



että tämä alkuperäinen sukuhaara palasi uudelleen Piispajärven talon maille  talono-
san isännäksi.

Perangan isännyys siirtyi 1680-luvun loppupuolella (Niilo-isännän kuoltua n. v. 1683) Lau-
ri Niilonpojalle. Hän isännöi isoisänsä alulle panemaa taloa Isovihan kynnykselle eli 
vuoteen 1709 saakka. Hänellä ehti olla kaksi puolisoa, ensin Brita ja sitten Cecilia ja 
lapsia syntyi kymmenkunta (Niilo,  Antti,  Kaisa,  Matti,  Marketta,  Tuomas,  Heikki,  Johan,  Lauri, 

Valpuri).

Piston isäntävaiheet olivat Lauri Laurinpojan jälkeen hyvin vaihtelevat. Talon isän-
nyys kulki pojalta toiselle.  Osa pojista muutti Kuusamon alueelle uudisasukkaiksi. 
Laurin lapsikatraassa varttui peräti seitsemen veljestä (Lauri, Matti, Pekka, Risto, Klemetti, 

Antti  ja  Juho),  kenties  joku  tytärkin  (Marketta).  Kun  pojat  miehistyivät,  taloon  kertyi 
voimassa oleviin säädöksiin verrattuna liian monta täysikäistä miestä. Kruununvouti 
saattoikin  kehottaa  ja  kovistella  osaa  pojista  lähtemään  talosta  muualle  uudis-
asukkaiksi.  Kaarle  XI:n  Lappiin  lähteville  lupaamien  verovapauksien  houkuttele-
mana näin tapahtuikin. Pojista Lauri ja Matti muuttivat Kuusamoon todennäköisesti 
1680-luvun puolivälin paikkeilla ja Risto v. 1698 kamppailtuaan katovuosia vastaan 
10 vuotta Piston isäntänä. Veljesjoukosta myös Lauri ja etenkin Pekka ehtivät olla 
Piston isäntinä  lyhyen aikaa 1700-luvun alkuun mennessä.

Anttilan Antin taloa ja perhekuntaa kohtasi surullinen tragedia helmikuussa v. 1697. 
Elettiin vielä suurten nälkävuosien loppuaikoja. Antin perheessä oli  ainakin kolme 
poikaa  (Lauri,  Matti  ja  Antti)  ja  kenties  tytärkin,  Vappu nimeltään (Valpuri).  Tragedian 
yksityiskohdat eivät ole valitettavasti täysin avautuneet kirjoittajalle. Maakirjat tois-
tavat vuosikaudet sitä, että Antin koko perhekunta eli yhteensä 7 henkeä  kuoli v:n 
1697 onnettomuudessa. Perhe lienee menehtynyt silloisten ankarien katovuosien näl-
kään ja tauteihin. Lisätietojen puuttuessa on tyytyminen tähän tietoon, mutta pidän 
melko varmana, että, että joku Antin perhekunnasta (todennäköisimmin jonkun onnettomuu-
dessa kuolleen pojan vaimo pienen lapsensa tai lastensa kanssa tai tilapäisesti  jossain muualla oleskellut  

perheenjäsen  ) jäi eloon ja Antin sukua jatkamaan. Teoksessa  Kamppaillen kiinni kor-
pimaihin Kiannalla  tämän kirjoittaja on olettanut, että Antin perillisiä olisi ollut mm. 
Hemminki-niminen (Hemming) nuorimies, joka otti Isovihan jälkeen Anttilan/ Hemmi-
län talon uudelleen raivauksen ja  isännyyden käsiinsä. Erään myöhemmin saadun 
lisätiedon valossa saattaa kuitenkin olla, että aikaisempi päätelmä on virheellinen, ja 
tämä Hemminki veljineen olisikin ollut Kiannanniemen seudulla torpparina asuneen 
Pekka Tauriaisen poika.

Ennen  1700-luvun  alkua  Tauriaisten  sukua  tuli  vielä  viidennenkin  Tauriais-talon, 
Taurialan/ Vikiön  isännäksi. Perangan Niilo Laurinpojan Niilo-niminen poika oli 
mennyt n.1683 rengiksi Keinälänniemelle Tuomas Liepan taloon. Avioiduttuaan ta-
lon  Marketta-tyttären  (Marget  Liepatar)  kanssa  hänestä  tuli  Liepan  vävy  ja  Tuomas-
isännän kanssaisäntä. Hän lienee saanut osan Liepan talosta n. v:sta 1700 alkaen ko-



konaan  hallintaansa  otettuaan  vanhanparin  syytinkivastuut  kannettavakseen.  Talo 
tunnettiin Isovihan jälkeen Taurialana (  Kianta,  nro 5) ja myöhemmin Vikiönä. Tämä 
Niilo oli tarmokas talonpitäjä ja sukunsa ja naapurustonsa luottomies. Niilon perhees-
sä oli ainakin 7 lasta  (  Juho, Katri, Elina, Anna, Marget, Malin, ja Riitta). Suuresta perheestä 
riitti tyttäriä emänniksi moneen muuhunkin taloon Suomussalmella ja lähipitäjissä. 
Tämän  perhekunnan  vaiheet  ovat  muihin  silloisiin  Tauriais-perheisiin  verrattuna 
kaikkein parhaiten dokumentoidut ja siksi myös luotettavimmin kuvattavissa.

6.  Tauriaisten kamppailu talojensa olemassaolosta 1700-luvun 
      alusta Isovihan päättymiseen

Uusi  vuosisata  alkoi  suurten nälkävuosien jättämässä ahdingossa.  Vuosisata  käyn-
nistyi  lupaavasti  ja  jokaisessa  Tauriaisten  talossakin  saatiin  v.  1700  ennätyssadot. 
Tätä  hyvää  ei  jatkunut  paria  vuotta  pitempään  ja  ensimmäinen  kymmenluku  oli 
vaikeaa aikaa. Elanto oli lujassa katojen, rae- ja ruostesateiden (erityisesti  1708), tau-
tiepidemioiden ja lähestyvien sotavuosien (1710-1711) takia. Veronmaksuvaikeudet ja 
rästiverojen  kertyminen  olivat  lähes  jokavuotisia.  Kaikki  Tauriais-isännät  eivät 
verovastuistaan selvinneetkään. Niinpä isännät vaihtuivat, talot rappeutuivat.  Tauri-
aisia joutui ulos taloistaan. Oli lädettävä uusien asuinpaikkojen ja karjan niittymaiden 
etsintään ja ajoittain kerjuun tie tuli jokapäiväiseksi tutuksi. Suku oli silti sitkeä ja piti 
tiukasti kiinni entisistä, ensimmäisten raivaaja-esi-isiensä omistuksista. Isovihan pää-
tyttyä Tauriaiset olivat taas alkuperäisten tilusten haltijoita tai niiden uudelleen ylös-
ottajia. Isovihan sekasorron ajan vaiheet ovat monin osin epäselviä, eivätkä v:n 1723 
maakirjaan  tehdyt lisämerkinnät ja selitykset anna riittävän yksityiskohtaista kuvaa 
tapahtumien kulusta.

Perangan  kohtaloksi tuli tuho v. 1709, mahdollisesti seudulle Vuokista käsin tulleen 
vihollisjoukon ryöstö- ja tuhopolttoretken mukana. Tosin n. 50 vuoden ikään ehtinyt 
Lauri-isäntä oli jo v. 1708 lähtenyt pahoin rappiolle päässeestä ja heikkotuottoisista 
niittymaistaan tunnetusta  talostaan jonnekin  muualle,  ensin itselliseksi  vuokramie-
heksi. Peranka oli asumaton v.1710-1718. Vuosiksi 1713-1718 Lauri palasi Tuomas-
poikansa  kanssa  suvulle  kuuluneen  Piston  ylösottajaksi.  Sieltä  hän lähti  poikansa 
Heikin kanssa Perangan uudelleen raivaukseen v. 1718-23. Laurin kuoltua (n.  1734) 
Heikki jatkoi Perangan raivausta ainakin 1730/-40-luvun vaihteeseen. Sen jälkeen Pe-
ranka siirtyi pikkuhiljaa pysyvästi Pudasjärven puolelta Suomussalmelle muuttaneelle 
Räisästen suvulle.

Piston isännyys  vaihtui  1700-1723  monta  kertaa.  Osasyynä  olivat  Piston  huono-
kuntoisiksi päässeet pellot, joita kukaan ei enää halunnut ottaa uudelleen raivatak-
seen. Muutamana vuonna isäntänä oli Kuusamoon 1680-90 luvulla  Pistosta lähtenei-
den veljesten Kiannalle jäänyt velimies Pekka. Merkittävintä rappiolle menneen talon 
säilymisen kannalta oli kuitenkin em. Vikiön isännän Niilo Niilonpojan vastuunotto 



v.1707-1712. Hän piti talon suvun piirissä ja joltisessakin kunnossa niin, että hänen 
veljensä  Laurin  poika,  Tuomas,  rohkeni  lopulta  Isovihan  loppuvaiheessa  asettua 
suurine perheineen pysyvästi taloa uudelleen raivaamaan.

Anttilan/Hemmilän taloa hallitsivat vieraat v. 1697 tapahtuneen tragedian jälkeen.
Uudet isännät olivat naapurustossa asuneita Luukkosia, jotka olivat viljelleet menes-
tyksellä  yhtä  silloisen  Kiannan  kylän  napataloa,  Luukkolaa.  Mahdollista  on,  että 
Anttilan ensimmäinen isäntä, Antti oli aikanaan Luukkolan isännän lankomies ja su-
vut  siis  pitivät  vaikeuksien  koittaessa  huolta  toisistaan.  Anttilassa  oli  muutamia 
lyhytaikaisia isäntiä, mutta Anttilan isännäksi tuli v. 1720 Hemminki Tauriainen. Hän 
ja  hänen veljensä Antti  saattoivat  olla  lähtöisin Piston Tauriaisten sukuhaarasta  ja 
polveutuivat  Piston  isäntänäkin  jonkin  aikaa  olleesta  Pekka  Tauriaisesta  –  ts. 
kirjoittajan aikaisempaa oletusta Hemmingin sukutaustasta on syytä vielä tarkistaa ja 
hankkia lisätietoja Pekka Tauriaisen perhekunnan vaiheista  1600-luvun loppuvuosi-
na.

Niilo Niilonpoika perheineen asui Keinälänniemen maisemissa  Taurialan/Vikiön ta-
loa. Talon elämä sujui olosuhteisiin nähden kohtuullisesti. Verorästien kertymi-nenkin 
jäi  vähäiseksi  ja  muutamien  vuosien  verovaikeuksista  selvittiin.  Isäntä  huo-lehti, 
kuten  jo  todettiin,  myös  sukunsa  asioista  ottaessaan  Piston  heikkokuntoiset,  kas-
vuvoimansa menettäneet pellot muutamaksi vuodeksi isäntävastuulleen. Hänen luot-
toasemaansa osoitti myös se, että pitäjän vallesmanni tarjosi Pistoa  jo v. 1699 juuri 
hänelle  ylösotettavaksi,  kun  Risto  Laurinpoika  oli  lähtenyt  vaikeuksiensa  uuvut-
tamana Lappiin eli  Kuusamoon. Niilo ei  silloin suostunut,  koska ”ajat  olivat epä-
varmat  ja  Piston  pellot  huonokuntoiset”.  Myös  Niilon  vanhin  poika,  Juho  Nii-
lonpoika alkoi 1710-luvulla totutella Vikiön isännän saappaisiin.

Näiden  lisäksi  Piston  seitsemen  Tauriais-veljeksen  sarjaan  kuulunut  Klemetti  
Laurinpoika oli  1700-luvun  ensi  kymmenellä  isännyyttä  yrittämässä.  Se  tapahtui 
Runtin talossa,  joka  oli  joutunut  rappiolle  ja  veronmaksukyvyttömäksi.  Tervosten 
suku joutui talosta pois ja Klemetti yritteli vaimonsa Helgan kanssa useita kertoja sen 
ylösottoa v.  1700-1709. Hänen ponnistelunsa osoittautui turhaksi. Satoa ei kertynyt 
ja verorästit  kasvoivat.  Vallesmanni kovisteli  ja  syvälle  köyhyyteen vajonnut Kle-
metti perheineen luovutti v. 1709. Klemetti muutti Kiannalta toiselle seudulle, toden-
näköisesti Oulujokivarteen Utajärvelle.  Runtti lienee jäänyt kokonaan asumattomaksi 
v. 1710-1720, minkä jälkeen Paavo Holappa tuli talon uudelleen raivaajaksi.

Jotta  kuva  Tauriaisten  suvun  taloista  olisi  täydellinen,  mainittakoon  myös  Lauri  
Matinpojan torppa, joka sijaitsi kenties lähellä Piispajärven talon tiluksia. Lauri oli 
torpan isäntänä todistettavasti v. 1683-1689 ja ilmeisesti vielä 1708.  Hänen poikansa, 
v. 1699 syntynyt Matti jatkoi sittemmin sukua yhdessä pikkuserkkunsa Kaisa Pekan-
tytär Tauriaisen kanssa. Tämä Matti asui sotilasvuosinaan Perangalla yhdessä Räisäs-
suvun  isäntien  kanssa  ja  ajoittain  myös  Kaisan  isän  rakentamassa  torpassa  Kei-



nälänniemellä.  Torppa  sijaitsi  Niilo  Niilonpojan  Vikiön  ja  valtiopäivämies  Simo 
Moilasen mahtitalon naapurissa.

7.  Kohti 1750-lukua

Tauriasten  sukuun  kuuluvia  isäntiä  oli  heti  Isovihan  jälkeenkin  useissa  Suomus-
salmen  taloissa.  Tytärten  avioituminen  naapuritalojen  poikien  kanssa  lisäsi  suvun 
osuutta seudun asujamiston keskuudessa. Paljoa liioittelematta voi päätellä, että run-
sas  kymmenesosa  silloisen  Suomussalmen väestä  kantoi  Tauriaisten  verenperimää 
eikä sen osuus vielä 1750:een mennessä siitä ainakaan supistunut.

Tauriaisten hallinnassa ja elinvoimaansa kohentaen säilyivät 1700-luvun puoliväliin 
asti  ainakin  Tauriala/Vikiö,  Hemmilä/Anttila  sekä  Pisto.  Kantatila  Peranka  siirtyi 
uudelle suvulle, Räisäsille Tauriaisten Heikki-isännän lähdettyä perheineen muualle 
viimeistään 1740-luvun alussa. Räisästen ja Tauriasten sukujen yhteys Perangalla säi-
lyi silti myös sukusitein. Paavo Räisänen avioitui Vikiön Niilon Malin-tyttären kans-
sa.  Seuraavassa  ikäpolvessakin  solmittiin  useita  Räisäspoikien  ja  Tauriaistytärten 
avioliittoja.

Elämä taloissa sujui Isovihan vahinkojen korjaamisessa. Veronmaksuvaikeuksia oli 
ajoittain kaikilla Tauriais-isännillä. Parhaiten pääsivät jaloilleen ja eteenpäin Tauri-
ala/Vikiön Juho-isäntä Hartikan suvusta naidun Anna-vaimonsa ja Hemmilän Hem-
minki Turpeisen sukuun kuuluneen Riitta-vaimonsa kanssa. Piston Tuomas kamppaili 
verovaikeuksissa 1730-luvun alussa. Saadakseen hoivaajan useille, vielä alaikäisille 
orpolapsilleen hän avioitui uudelleen v. 1735 leskiemäntä Katri Oikarittaren kanssa 1. 
vaimonsa Katri  Kerättären kuoltua n.  1732. Elämä vakiintui  Pistossakin Tuomaan 
poikien  varttuessa  miehen  mittaan  ja  hakeutuessa,  kuka  sotilaaksi,  kuka  vävyksi 
naapurustoon.

Tauriaissukuisia isäntiä oli 1740-luvun koittaessa Suomussalmella ainakin neljä. Su-
vun tyttäriä oli emäntinä tai miniöinä kahdeksassa talossa, viidessä Suomussalmella 
ja kolmessa lähipitäjässä – Kuusamo poislukien. Uusi Tauriaisten sukupolvi oli ri-
peästi kasvamassa. Useita avioliittoja solmittiin heti 1750-luvun alussa. Tauriais-su-
vun  tyttäret  olivat  naapuritalojen  nuorten  kosiomiesten  suosiossa.  Uusia  Tauriais-
emäntiä tuli silloinkin kahdeksaan perheeseen, heistä kolme kotipitäjän ulkopuolelle. 
Suomussalmella Tauriattaria oli  naitu etenkin Räisästen,  Lasasten,  Moilasten,  Sep-
pästen, Mannisten, Juntusten ja Materoitten sukuihin. Useat Tauriaisten nuoret miehet 
löysivät  1750-luvun  vaihteessa  elämänkumppaninsa   Moilasten,  Materoitten  ja 
Seppästen tyttäristä. 

Aviokumppanit  löytyivät  siis  hyvin  läheltä.  Muutaman  vuosikymmenen  kuluttua 
Tauriaisten saattoi olla vaikeaa löytää pikkuserkkuja kaukaisempia puolisoita. Varsin 



harvoin  naitiin  pitäjän  pohjoisrajan  ylitse  Pudasjärven  lähikyliä  lukuun  ottamatta. 
Kuusamon järvet olivat askelmitalla mitaten kaukana ja kasvava Tauriaisheimo kir-
joitti  siellä  jo  omaa  tarinaansa.  Jos  kosio-  tai  muuttomatka  suuntautui  kotipitäjän 
ulkopuolelle,  lähtivät  Kiannan  Tauriaiset  yleensä  kohti  Kajaania  ja  Emäjoen  ala-
juoksua.

8. Suvun alkuperän jäljillä

**** Syrjäiseen Perankaan oli kaikkialta pitkä matka.

Perangalle saapunut Lauri ja Piispajärvelle asettunut Simo kuuluivat niihin Kainuun 
asuttajiin,  jotka tulivat  Kainuun erämaihin  jostain muualta.  He tai  jo  heidän van-
hempansa saattoivat kulkea pitkän matkan vesiä soutaen, kangasmaita jalan tai he-
vosen kanssa taivaltaen ja vähäiset  muuttotavaransa mukanaan kantaen.  Laaja Sa-
vonmaa oli Kainuun uudisraivaajien yleisin lähtöseutu. Muualtakin toki tultiin, Kar-
jalasta, Pohjanmaan merimaisemista ja jonkin verran Hämeestäkin. 

Muuttajilla oli asuinpaikan vaihtoon monia syitä. Entinen asuinseutu osoittautui jos-
kus hedelmättömäksi, hallaiseksi ja liian työlääksi. Aika ajoin sodat, melskeet ja eri 
suuntiin  työntyvät  sotajoukot tuhosivat  entiset  asuinsijat.  Lähtöseutujen väestön ja 
talojen  sukukuntien  väkimäärän kasvaessa  ja  pirtit  ja  aitat  kävivät  väelle  ahtaiksi 
asua. Pojille ja tyttärille oli löydettävä uudet talonpaikat. Niitä oli ajan myötä haet-
tava  yhä  etäämmältä,  kun  sukujen  alkukotien  lähellä  olevat  kaskimaat,  raivaus-
kelpoiset  rannat  ja  kalavedet  ehtyivät  kylien  asutuksen  tihentyessä.  Asutuksen 
leviämiselle  antoivat  valtakunnan  kuninkaat  ja  muut  kruununvallan  haltijat  oman 
tukensa määräyksin, verohelpotuksin ja –vapauksin. Sekin viritti  lupauksia parem-
masta  elämästä  ja  tarjosi  kiihokkeen  tarttua  uusiin  mahdollisuuksiin.  Monesti  ne 
olivat valitettavan katteettomia.

**** Suvun matkareitti Kainuuseen on tuntematon.

Tauriaisten esi-isät Suomussalmella olivat tuollaisia matkalaisia. Heidän tuloreit-tiään 
saattaa vain arvuutella, kun sen kulkua ei ole toistaiseksi kyetty todistettavissa olevin 
asiakirjamerkinnöin  kartalle  piirtämään.  Tarjolla  on  useita  eri  vaihtoehtoja.  He 
saattoivat nousta veneineen ja tarvekaluineen Oulujoen vesireittiä Emäjoen koskien 
ohi Kiantajärvelle ja sen latvavesille. Myös Iijoen väylät ja latvapurot riittivät erin-
omaisesti  vesitse  tuleville.  Silloisillakin  välineillä  saattoi  yhden  vuoden  kierron 
aikana  kulkea  tuhatkilometrisenkin  matkan.  Todennäköisempää  kuitenkin  on,  että 
Kiannalle siirryttiin jostain lyhemmän matkan päässä olevasta välietapista,  kenties 
samaan  aikaan  joidenkin  kanssamuuttajien  kanssa.  Mahdollista  on,  että  Kiannan 
pohjoiset erämaat olivat tulijoille itselleen tai heidän vanhemmilleen siinä määrin jo 
entuudestaan tuttuja, että vakaalla pohjalla olevia toiveita elannon löytymisestä oli.



Tauriaisten lähtöseutu on jäänyt arvoitukseksi,  vaikka historioitsijat, sukunimien ja 
paikallisnimistön  tutkijat  ovat  Kustaa  Vilkunasta  alkaen  Tauriaistenkin  alkujuuria 
ihmetelleet. Yksimielisiä ollaan siitä, että Tauriaisten alkujuuria on etsittävä Hämees-
tä eikä suinkaan Savosta tai Karjalasta. Luotettavaa ja kunnon vastausta ei ole saatu. 
Päätelmät  näyttävät  kirjoittajasta  toiseen  vain  toistavan  itseään  eikä  kukaan  ole 
paneutunut eri paikkakunnilta olevien Tauriais-havaintojen tarkempaan selvittelyyn.

Tälle suvun alkukodin etsimisretkelle siis lähdin aikaisempien tutkimus- ja kirjalli-
suusviitteiden opastamana. Olin jossain määrin toiveikas, mutta kuitenkin aavistellen, 
että suoran sukuyhteyden löytyminen Kainuuseen tulleen Laurin ja jossain muualla 
asuneiden  sukukaimojen  välillä  olisi  lopulta  melko  epätodennäköinen  onnenkan-
tamoinen. Seuraavat havainnot kertovatkin vain sellaista, mikä on dokumentoitavissa 
ja jäljitettävissä. En siis halua sanoa  mitään varmaa ja kiistattomasti todistettua Pe-
rangalle tulleen Tauriaissuvun lähtöseuduista ja suvun verisiteistä aikaisemmin jos-
sain muualla eläneisiin Tauriaisiin. Puhukoot seuraavat havainnot ensi sijassa vain 
Tauriaisten  suvun ja  sukunimipesyeen  levinneisyydestä  laajassa  Suomenmaassa  ja 
sen varhaishistoriassa.

9.  Keskiaikaisen sukunimen merkityssisältö

Tauriaisten sukunimi on keskiajalta. Sen esihistorian tavoittamiseksi on kurkistettava 
Suomen keskiajan  vero-, käräjä- ja väestöluetteloiden lehdille asti. Niitä asiakirjoja 
ei loppujen lopuksi ole säilynyt kovin paljoa ja melkoinen osa on aikojen kulussa 
tuhoutunut.  Niistä  kuitenkin  löytyvät  myös ensimmäiset  merkinnät  Tauriaisnimien 
nimipesyeestä. Suku on siitä erikoinen, että siihen kuuluvat kantoivat vakiintunutta 
sukunimeä mukanaan jo 1400-luvulla. Jossain vaiheessa jo keskiajalla joku Tauriais-
niminen  kantaisä  oli  saanut  liikanimen,  joka  sittemmin  vakiintui  hänen  sukuni-
mekseen.  Nimi syntyi  siis  Seppo Suvannon esittämän satakuntalaisten sukunimien 
alkuperää  koskevan  syntymallin  mukaisesti  eli  henkilön  liikanimestä  tuli  pysyvä 
sukunimi.  Tauriais-nimien  pesye  on  hieman  vaihtelevan  kirjoitusasun  muodossa 
säilynyt sitkeästi vuosisatoja  suvun tunnuksena ja muista suvuista erottavana merk-
kinä.  Sukunimien kirjoitustapa ja ilmiasu olivat  vanhoissa asiakirjoissa yleensäkin 
horjuvia  ja  vakiintumattomia.  Ne  muuttivat  aikojen  kuluessa  muotoaan,  mistä  on 
aiheutunut tulkintaongelmia. Tämä on ymmärrettävää myös syystä, että vieraskieliset 
kirjurit ja tilinpitäjät joutuivat tekemisiin oudon kielen kanssa tallentaessaan umpi-
suomalaisia nimiä asiakirjoihinsa.

Tauriaisten sukunimipesyeeseen kuuluviksi olen laskenut kaikki havaitsemani asia-
kirjoihin jääneet suku- ja/tai talonnimet, jotka ovat  taur- tai  taura-alkuisia. Niinpä 
joukkoon kuuluvat mm.  Taurat, Tauraset, Tauraiset, Tauriaiset, Tauryaiset, Taurut,  
Taurulat, Taurot, Tauriat, Taurilat ja Taurialat. 



Mikä on sukunimen merkityssisältö ? Siitä, mikä on nimen merkityssisältö, näyttää 
olevan kaksi pääteoriaa.  Jotkut tutkijat kuten yksi keskiajan historiamme ansioitunut 
asiantuntija  prof.  Seppo  Suvanto katsovat,  että  nimen  merkityssisältöä  pitää  etsiä 
eräelämästä  ja  riistakulttuurista.  Hän  liittää  nimen  merkityssisällön  takra/  tagru/  
tauro/ tauru-kantasanaan merkityksessä syötti, syöttiliha, syöttikala, jopa onki, murea 
kalan- tai  poronliha ja  hyvänmakuinen.  Lapinkielen  murteissa  tunnetaan  myös 
vastaavat  verbit  tauruta,  taurua,  taurota,  jotka  merkitsevät  mureaksi ja  kypsäksi 
tulemista lihaa keitettäessä.  Tauroa-verbiä on lapinmurteissa käytetty myös merki-
tyksessä  raukaista,  väsyttää.  Näin  siksi,  että  Suvanto  pitää  Tauriaisia  eränkävi-
jäsukuna. 

Jotkut  toiset  tutkijat  kuten  esim.  Heikki  Ojansuu ovat  etsineet  sukunimen  merki-
tysperustaa  tarvas/ tarwas/ tauros/ tarvo- kannasta. Tällöin on kyse  härästä, alku-
härästä.  Esim. liettualaismurteissa ja muinaispreusissa  tauras- ja  tauris-sanat  ovat 
merkinneet  villiä härkäeläintä, visenttiä ja jopa  isoa miestä. Nämä sanat ovatkin jo 
lähellä  kreikan,  latinan  tai  espanjan  sanoja  tauros ja  tauros sonnin  ja  härän  vas-
tineena. Kielihistorian mukaan näissä kielissä tunnettu  tauras (myös doras) oli muun-
tunut jo kantasuomenkielen aikana myös hirvieläinten nimeksi.  Tauras tunnetaankin 
ns. jalohirvieläimiin kuuluvan saksanhirven vastineena (mm. viron ja liettuan kieli). Liet-
tuan kielessä joukko taura- ja taurus-kantaisia sanoja tunnetaan myös merkityksessä 
taitava, jalo, kunniallinen ja  vaatetukseltaan ja  puheenparreltaan säädyllinen. Suo-
men kieli tuntee  tarvas-nimen hirvieläimen nimenä, mutta vastaavaa  tauras-muotoa 
ei tavata. 

Todettakoon myös esim. Ylivieskasta ja Paltamosta muistiinmerkityt  tarvas-johdan-
naiset: miehen tarvas ( lyhkäinen, tanakka leveäharteinen mies) ja ukon tarvas ( pienikokoinen,  

epäsiistin näköinen ukkeli  ). Etelä-Hämeen ja Aunuksen murteissa tunnetut verbit  tauria,  
tauruta,  taurata ovat  merkinneet  myös  kimppuun  hyökkäämistä,  tai  kiinni  
tarttumista, mukilointia,  pieksäntää ja tukistusta.

Kolmas tulkinnan linja perustuu metsä- ja tervakulttuuriin. On lähdetty skandinaa-
vista perua olevasta kantasanasta  tauru  merkityksessä  tervaspuu. Sanan muita mer-
kityksiä  ovat  myös  kuorimaton puu ja  tervasmännyn latvasta jäänyt  tervaspölkky, 
josta  kiskottiin  säleitä  tervaspuiden  alle  tervahautaa  sytytettäessä.  Nämä  ”säleet” 
voisi  tässäkin  tulkita  jonkinlaisiksi  ”syöteiksi/  syötteiksi”  tervahaudan  palamisen 
käynnistymisen varmistamiseksi.

Nimen merkityssisällölle on siis useita eri vaihtoehtoja. Alkuperäisintä tai yhtä oi-
keinta lienee mahdoton ratkaista. Kirjoittajan oma suosikki on tuo yksinkertaisin eli 
Heikki  Ojansuun edustama  härkäeläin-selityspohja.  Olisiko  käynyt  niin,  että  joku 
latinankielentaitoinen pappi tai sotapäällikkö olisi antanut jollekin rengilleen tai soti-
laspalvelijalleen tai sotilaalleen liikanimen  tauras/ tauri/  taurija  siksi, että mies oli 



olemukseltaan iso ja härkämäinen ja itsepäinen. Tämä osasi  tarvittaessa tapella, mu-
kiloida, kamppailla ja tarttua kiinni eli kuten vanhat hämäläiset sanoivat ”tauruta”. 
Tämä liikanimi jäi sitten miehen myötä hänen perhe- eli sukunimekseen ja ajan ku-
lussa vakiintui myös hänen talonsa nimeksi.

Osa edellä mainituista nimistä on nyt historiaa, osa edelleen eläviä sukunimiä. Nyky-
Suomessa yleisimmät nimet ovat Tauriainen ja Tauru. V:n 2008 alussa Tauriainen oli 
1714 elossa olevan henkilön sukunimenä.  Tauru-nimisiä  oli  yhteensä  254.  Taura-
nimeä kantoi 36,  Taurula-nimeä 33,  Taurio-nimeä 29,  Tauro-nimeä 24 ja  Tauriala-
nimeä 23 henkilöä.

10.  Lähtöseutuna Kokemäen jokivarren  Sastamala ja Karkku

Tauriais-suvun todistettavissa olevia  alkuperäisiä  asuinseutuja  yhdistää mielenkiin-
toisella tavalla Kokemänjoen vesistöalue Satakunnan ja Hämeen rajamailla sekä Sy-
dän-Hämeessä. Oma pääoletukseni on, että Tauriaisten suku levisi Vanhan Sastama-
lan, Karkun ja Tyrvään seudulta kohti Kokemäenjoen vesistön ylävesiä. Ensin tultiin 
Sastamalasta Vesilahdelle, Nokian eteläpuolelle ja sieltä edelleen Pälkänevedelle Päl-
käneellä. Kaikilla näillä seuduilla asuneista  ja erimuotoisia Tauriais-sukunimiä kan-
taneista suvuista on merkintöjä keskiajalle eli 1400-luvun loppupuolelle ulottuvissa 
asiakirjoissa. 

Näistä kaikkein varhaisimmin asuttuja ovat Karkun ja Tyrvään seudut. Yksi Karkun 
Tauryaisten/ Tauraisten/ Taurasten vanhimpia asuinkyliä, Karkun  Rikaisten kylä on 
ollut asuttu jo 1300-luvulta lähtien.  Kylän kolmesta talosta kaksi oli Tauriaissuvun 
hallussa 1400-luvun päättyessä. Todisteiden puuttuessa talojen aikaisempaa tarinaa ja 
syntyä ei kyetä tarkentamaan.

Karkun  Rikaisten  ja  Haapaniemen kylien Tauriaisista on ensimmäiset merkinnät v. 
1488, 1511 ja 1516 ns. Kallialan kirkontileissä. Esille tulevat nimet Oleff Tauryainen, 
Iohannes  Taura, Nils Oleffinpoika  Taurainen, Erik, Lars, Escill, Henrick ja Siffred 
Tauranen ja jopa emäntä Walborg  Tauranen.  Seudulla oli  Tauriaisten sukukaimoja 
ainakin  kolmessa  talossa  1500-luvulla.  Suvun  tarina  joko  päättyi  tai  se  ainakin 
hämärtyy ja sulautuu muihin sukuihin 1590-1620 kaudella. Tauriais-isännät joutuivat 
verovaikeuksiin. Talot sulautuivat toisiinsa, Haapaniemen ratsutilaan ja Pännärin su-
vun tilaan Rikaisissa viimeistään vuoteen 1626 mennessä.

11.  Narvankylä Vesilahdella toinen Tauriais-keskus

Vesilahden  Narvan suuri kylä oli toinen Tauriaissukuisten  keskus, jossa  Tauroja ja 
Tauraisia asui koko 1500-luvun. Vanhin merkintä Matts Taurasta on vuodelta 1501. 



Hän asui seudun Taurojen kantataloa. Nimi on säilynyt  talon ja suvun nimenä 1900-
luvulle asti. Talo oli Narvanjoen rantatöyräällä, hieman syrjässä Narvan kylän kes-
kusmäeltä.  Kylässä  oli  ajoittain  kolme suvun  hallitsemaa  taloa,  Taura,  Jaakola  ja 
Ketola. Isäntänimien listalla esiintyvät mm. Matts, Jakob, Thomas, Anders ja Henrick 
ja  leskiemäntänä  Margaretha.  Osa näistäkin taloista  oli  1500-luvulla  verovaikeuk-
sissa, erityisesti vuosisadan lopun lähestyessä. Vuosisadan  puolivälissä Taurojen su-
vun  talot  olivat  Narvan  kylän  kärkitaloja  ja  suku  oli  seudun  suurin  veronmaksa-
jasuku. Antti Tauralla oli myös erätaloutta, sillä hän omisti eräsijan Ruoveden Poh-
jaslahdessa yli 20 peninkulman päässä kotivesiltään. Taurat tunnettiin myös veneen-
rakennustaidoistaan.

12.  Salmentaan kylä Pälkänevedellä suvun tyyssijana

Kun noustaan vesitse Vesilahdelta kohti Sydän-Hämettä tullaan Kangasalan seudun 
suurille järville, Roineelle, Mallasvedelle ja Pälkänevedelle.  Tauraisten /  Taurasten 
asuinpaikkoja  olivat  Pälkäneen  Salmentaan  ja  Taurialan kylät.  Kun  Lounais-Hä-
meestä on sattumalta säilynyt eräitä Suomen kaikkein vanhimpia tuomiokirja-aineis-
toja, kaikkein varhaisimmat asiakirjatodisteet Tauriaisista ovatkin Pälkäneellä ja sen 
lähipitäjissä pidetyiltä käräjiltä. 

Ensimmäinen ja  aiemmin usein siteerattu  havainto  Esko  Tauraisesta oli  Hämeen-
linnassa pidetyiltä talvikäräjiltä v. 1473. Pari aikaisempaakin havaintoa on tullut esil-
le. Tuuloksen kesäkäräjillä v. 1470 oli lautamiehenä Eskil Taura, mahdollisesti sama 
mies kuin em. Esko Taurainen. Lehijärven syyskäräjillä 1470 oli lautamiehenä Oleff 
Tauro, joka lienee istunut käräjillä jo 1464. Käsiini tulleet käräjäasiakirjat siirsivät 
Tauriaissukuisten todistetun historian vieläkin hieman kauemmas, n. vuoteen 1455. 
Olof Nilsson Tawastin maakirja- ja talousmerkinnöissä (1455) mainittiin yhtenä maan-
omistajana  Tarainen Hämeenlinnasta. Siinä viitattiin Eskil  Taraynen-nimiseen isän-
tään, jolla oli maanomistusriitaa Syrjäntaassa Andris Sawolaysen kanssa.

Pälkäneen Salmentaan kylässä Tauraisia  asui  kahdessa talossa ainakin 1800-luvun 
alkuun asti.  Talonnimenä Tauranen on säilynyt 1900-luvulle saakka. Isäntien nimi-
listalla ovat usein nimet Johan, Jöns, Erik, Henrik, Peer ja Tuomas. Muutaman kerran 
isäntänimiä olivat myös Lukas ja 1700-luvun alussa Simonkin. Tauraiset  lienevät jät-
täneet jälkeensä myös  Taurialan kylännimen joskus 1400-1500-lukujen vaihteessa. 
Kyseinen kylä lienee ollut luonteeltaan yhden talon kylä.  Taloa asui 1540-luvulta 
Konkin sukuna tunnettu suku, mutta sen vanhimmasta nimihistoriasta ei ole tietoa.

Pälkäneen Tauraiset olivat ajoittain seutukuntansa mahti-isäntiä suurine karja- ja pel-
to-omaisuuksineen. Taurasen talo oli myös kievaritalo 1590-luvulla. Yksi suvun isän-
nistä  Heikki Luukkaanpoika oli pitäjäyhteisönsä talonpoikainen nimismies 1680-lu-
vulla ja kunnostautui muutoinkin yhteisten luottamustehtävien kantajana. Talo nautti 



myös  yhtenä  Salmentaan  ensimmäisenä  ratsutilana  vuotuisverovapautta.  Sen 
vastineeksi se varusti talosta vakinaisen ratsumiehen, kun Kaarle XI järjesteli valta-
kuntansa sotalaitosta uuteen uskoon 1680-luvulla.

Pälkäneen Tauraiset muistettakoon myös eräomistuksistaan,  joita suvulla oli  1500-
luvun  puolivälissä  kaukana  Savossa,  Pielaveden  Koivujärven Koivuselässä.  Juho 
Heikinpojan eräsijalla oli  kaksi miehenosaa eli ”kahden miehen pyynnille” riittävää 
pyyntikierrosaluetta. Ts. kaksi miestä ehti kiertää alueen pyyntimaat päivän aikana, 
mikä käytännössä tarkoitti  yhteensä 10-12 vanhan peninkulman eli  n. 60-72 km:n 
päiväkierrosta. Kun eräomistuksista alettiin 1500-luvun puolivälissä käydä käräjiä ja 
niitä  pyrittiin  kruunun  taholtakin  rajoittamaan,  Tauraiset  lienevät  myyneet  omis-
tuksensa  eikä  kukaan  heistä  jäänyt  todistettavasti  asumaan  Pielaveden  eräsijojen 
paikalle.

13.   Jämsänjokilaakson  Seppolan kylän Taurialat

Tauriaissukuisten matka on jatkunut Pälkäneeltä itään ja koilliseen. Vesireitit ja ly-
hyet veneiden vetotaipaleet eivät estäneet Päijänteelle pääsyä ja reittivaihtoehtojakin 
oli  useampia.  Niinpä  Tauriaisnimisiä  isäntiä  asettui  Jämsänjokilaaksoon,  nykyisen 
Jämsän keskuksen paikalla olleeseen  Seppolan ( Apialan) kylään.  Suvun nimiasuksi 
vakiintui ajan oloon Tauriala. 

Taurialan suvun tunnettu historia näyttää alkaneen Jämsässä myöhemmin kuin Sata-
kunnan ja Hämeen Tauraisten.  Tauriala-nimi voidaan liittää yhteen kylän kanta-ta-
loon, Paattilaan, vasta 1610-luvun lopulla. Veronmaksuvaikeuksiin joutunut Paattila 
ja siitä 1560-luvulla eronnut talo tulivat  Jaakko Matinpoika Taurian omistukseen v. 
1618-19. Asiakirjoista ei voida päätellä, oliko kyseisten talojen varhaisempien isän-
tien joukossa Tauriaisnimen haltijoita eikä sitä,  asuiko sukua Seppolan kylän kah-
dessa muussa kantatalossa. Isäntänimet olivat vaihtuneet melko tiuhaan 1500-luvulla 
ja  talojen omistussuhteet  olivat  ajoittain koukeroiset.  Isäntien joukossa  mainittiin 
mm. Anders, Måns (Mauno), Nils, Erik, Martin, Jakob ja Sigfred. Jaakko Matinpoika 
Taurian  suvusta  tuli  pitkäaikainen isäntäsuku-  Suvun omistuksista  syntyivät  myös 
Ylä- ja Ala-Tauriala. .

Jämsän Taurialat eivät talonpidossaan vetäneet  vertoja Pälkäneen sukukaimoilleen. 
Jämsän Seppolan taloilla oli myös eräomistuksia 1500-luvun puolivälissä erä-omis-
tuksia Rautalammella, Viitasaarella ja Reisjärvellä asti.  Ankara ja kasvava verotus, 
sotaväenotot ja sotajoukkojen kestitys niiden kulkureiteillä rasittivat asujia raskaasti. 
Kaikin  ajoin ei  selvitty  veroista  ja  voudit  kovistelivat  isäntiä.  Jämsän-jokilaakson 
Tauriala-suvun  taloista  osa  päätyi  seudun  rälssitilojen  lampuodeiksi,  mutta  kanta-
Taurialan  talo  pysyi  itsenäisenä  kohoten  1700-luvun  lopulla  kievarin-pitäjäksi. 



Talonnimi säilyi  seudulla 1900-luvulle saakka,  vaikka suvun jäljet  hämärtyvät  sen 
hajaantuessa muille seuduille.

14.  Päijänteen itärannan Taurias-perinteet

Päijänteen itärannalta, entisen Suur-Sysmän alueelta sukua tavataan jo 1400-luvulla. 
Seudun uudisasukkaat soutivat lännestä eli Hämeestä Päijänteen ylitse joskus 1400-
luvun puolivälin jälkeen. He saattoivat lähteä matkalleen Pälkäneeltä tai Sääksmäeltä, 
jonne  Sysmän  asutushistoria  viittaa.  Suur-Sysmän  tauriaissukuisten  varhaisimmat 
havainnot kertovat  Antti Taurasta/  Taurasesta.  Hän oli  mm. Pälkäneen Esko Tau-
raisen ja Vesilahden Matti Tauran aikalainen. Hänen nimensä (Anders Taura) jäi Lou-
nais-Hämeen  tuomiokirjoihin  Sysmän  syyskäräjillä  1488.  Niillä  käsiteltiin  Antin 
maaomistusten ja kalavesien rajoja ja Antin entisiä nautintaoikeuksia. Käräjäratkaisu 
asiassa oli Antille suosiollinen.

Tämän Antti Tauran jäljet katoavat Sysmänseudun asiakirjoista pitkäksi aikaa koko-
naan.  Nimi  tulee  esiin  vasta  Sysmän  ja  Hartolan  kylien  myöhemmässä  talohis-
toriassa. Sysmän Joutsjärven ja Kalhon kylissä oli 1700-luvun alussa kaksi Taurala-
nimistä taloa. Em:n Antti Tauran suku lienee jättänyt nimiperinteen. Näiden talojen 
omistus oli siirtynyt seudun aatelisille ja sotilassuvuille. Taurat olivat kenties heidän 
lampuotejaan tai alustalaisiaan, jos sukua ylipäätään oli enää olemassa seudulla, jota 
rasittivat  korkeat  verot,  sotaväenotot  ja  ankarat  katovuodet.  Ne veivät  alennuksen 
tilaan  monia  aatelissuvuistakin.  Sotilasperinteille  syntyneiden  talojen  omistukset 
olivat  nekin  vaatimattomia  ja  ratsutiloja  joutui  voutien  pakkotoimien  kohteiksi. 
Talojen  nimiperinne  säilyi  seudulla  1890-luvulle  asti.  Se tuli  esille  mm. Tauralan 
suuren rälssitilan vapaaehtoisen maareformin yhteydessä.

15.   Muut varhaiset Tauriais-keskittymät Lemissä ja Karjalassa

Muita  vastaavanlaisia  suuria  Tauriaisnimien  keskittymiä  1500-1600-lukujen  Suo-
mesta ei löydykään. Muutamia hajanaisia Tauriais-suvun asumisesta kertovia havain-
toja on Saimaan alueen Lemiltä. Pieni nimikertymä – Tauri-kantaosan yhdistämä – on 
löytynyt  Lemin  Juvolan kylästä.  Tutkijat  ovat  päätelleet,  että  Lemin  varhais-asu-
tuskin tuli lännestä, mm. Karkusta, Vesilahdelta ja Pälkäneeltä. Siitä, oliko varhai-
simpien asuttajien joukossa Tauriais-nimisiä  ei  ole  todisteita  eikä  Lemin nimistön 
syntyä voida tarkemmin ajoittaa.

Tätä  merkittävämpi  keskittymä  löytyy  Karjalan  kannakselta,  Antrean  ja  sen  lähi-
pitäjien alueelta. Siellä ovat Taurun suvun tunnetut alkujuuret. Varhaisin asia-kirjoista 
esille tullut Tauru-alkuinen nimi oli muodossa Taurulaby. Se mainittiin yhtenä entisen 
Jääsken  suurpitäjän  kylänä  vuoden  1572  maakirjassa. Suurin  Taurujen 



asutuskeskittymä oli  Taurunjärven länsirannalla,  Antrean pitäjän itäisimmässä kul-
massa sijainnut Taurun kylä, lähellä silloista Venäjän rajaa.

Taurun suvun tunnettu asutushistoria alkaa vuodesta 1601. Sen ensimmäinen tunnettu 
edustaja oli Hannu Tauru  (Hans Tauru). Hän oli ammatiltaan ns. knaapi, ts. asemies eli 
ratsupalvelusta tekevä vapaa mies,  kuitenkin ilman mitään sukuvaakunaa tai  aate-
liskirjaa. Samalla hän oli uudistilallinen, joka oli saanut – yleensä hyvin syrjäiseltä ja 
asumattomalta  rajaseudulta  –  verovapaan  maatilan  vastineeksi  palveluksistaan. 
Talonpoikaisten knaapien velvollisuutena oli näet varustaa hevonen ja mies  sotaret-
kien  tarpeisiin  ja  täydentää  näin  varsinaiseen  sotaväkeen  kuuluneiden,  haarnis-
koitujen ratsumiesten pientä joukkoa.. Omat kotiseutunsa hyvin tuntevina miehinä he 
toimivat myös tiedustelu- ja vakoilutehtävissä, kun haluttiin päästä selville vihollisen 
liikkeistä ja joukkojen määristä. Kaiken kaikkiaan knaapiasemiehet muodostivat mer-
kittävän lisän rajan puolustuksessa ja osallistuessaan myös sotaretkiin.

Hannu Taurun suku jäi saamalleen uudistilalle. Muutamat hänen pojistaan jatkoivat 
talonpoikaisen ratsumiehen tointa, mutta ajan myötä suku pureutui viljelemään Tau-
runjärven lähiseudun kaskia, niittyjä ja peltoja.. Sukua levisi myös muihin lähiseu-
dun kyliin ja Kannaksen pitäjiin. Sukupolvien ketju säilyi katkeamatta monissa suvun 
taloissa II maailmansotaan saakka. Antrean kotiseutuhistoria vuodelta 1939 on luet-
teloinut 10 taloa, joiden isäntänä tai emäntänä oli Tauru-sukuisia. 

( Aiheesta lisää teoksessa Taurun suku, julkaissut Taurun sukuseura ry, 2008 sekä teoksessa jul-
kaistu Juhani Tauriaisen kirjoittama artikkeli Taurun suvun ja nimen alkuhistorian jäljillä )

16.  Tauriaiset muualla Suomessa

Artikkelin alkuosasta on jo käynyt ilmi, että sekä historiallinen että nykyajan mer-kit-
tävin Tauriaisten suvun asuinalue on Kainuu.. Nimipesyeen keskittymäalueilla Sata-
kunnassa ja Hämeessä sukunimen eri muunnokset kävivät harvinaisiksi tai katosivat 
käytöstä kokonaan jo 1900-luvun alkuun mennessä. Nimiperinne jäi kuitenkin elä-
mään pitäjien ja  kylien paikannimistöön ja  maisemien nimiin.  Kainuussa,  etenkin 
Suomussalmella sukunimi on säilynyt hyvin. Sieltä sitä levisi muutamiin muihinkin 
Kainuun pitäjiin,  mm. Puolangalle ja Kuhmoon.

Suomussalmen pohjoisosista ovat lähtöisin myös Taivalkosken, Pudasjärven ja Kuu-
samon Tauriaiset.  Tämä kehitys alkoi  1680-luvulla, jolloin Kuusamon eli  silloisen 
Lapin suomalaisasutus alkoi tunkeutua pysyvästi lappalaisasutuksen sekaan. Nyky-
Kuusamon  alueen  keskukseksi  muodostui  alussa  Pudasjärven  Kurkikylän  Soivio. 
Sinne syntyi  Soivion kylän  Tauriala,  uusi  suvun kantapesä.  Isovihan mentyä Tau-
riais-isäntiä  asui  ainakin  kolmessa  talossa:  Tavajärvellä, nykyisen  itärajan  takana 
Niilo (Nils)  Tauriainen,  Poussunkylän  Vanttajassa Juho  (Johan)  ja  Kallioluomassa 



Näränkävaaran lähellä  Matti (Mats)  Tauriainen. Soivion kantapaikkaan jäi myös su-
kua.  Piston  talosta  lähteneen  Risto (Krister)  Tauriaisen sukuhaara  asui  aluksi  Kal-
lioluomassa ja sittemmin Pudasjärven Iijokivarren Kollajan ja Livonkylässä. Riston 
perillisiä  muutti  myös  Pohjois-Kuusamon  Juumankylän  seudulle.  Huomattakoon 
myös, että Kuusamoon muuttaneiden Tauriaisten ja heidän jälkeläistensä ja seudun 
lappalaisten kesken solmittiin useita avioliittoja jo 1700-luvun vaihteessa.

Kuusamoon muuttaneiden sukuhaarojen myötä sukua siirtyi myös kauemmaksi poh-
joiseen,  Kuolajärvelle  (Salla)  ja  sieltä  edelleen  kohti  pohjoisinta  Lappia ja  Ruijaa. 
Ruija ja Petsamo saivat ensimmäiset pysyvät Tauriaisensa suurten nälkävuosien ai-
kaan 1800-luvulla, kun nälkä pakotti laajenevan Tauriaisten heimon etsimään työtä ja 
ruokaa kalastuselinkeinosta Jäämeren rannalla.
 

Kaikki  suvun  myöhemmät  keskittymät  ovat   Pohjois-Suomesta,  Kainuun pohjois-
osista ja maakunnan lähipitäjistä Koillismaalta, Etelä-Lapista ja pienessä määrin Ylä-
Savosta. Viime sotien jälkeen aseita Tauriaisia muutti Lapin pohjois-osista ja itärajan 
pinnasta asutustilallisiksi Rovaniemen ja sen naapurikuntien seudulle.

Joku sukuhaara tuli 1700-luvulla myös Oulujokilaaksoon, Utajärven ja Muhoksen ky-
liin.  Sen tarkemmat  vaiheet  ja  erityisesti  seudun  Tauriais-nimistön  varhaishistoria 
saattaisivat  olla  hyvinkin  merkittäviä  jopa  Tauriaisten  Kiannalle  saapumisen  kan-
nalta. Ylipäätään voisi olla hyödyksi selvittää lisää Suomussalmen varhaisasutuksen 
synnyn ja vanhojen Utajärven ja Muhoksen sukujen asutushistorian välisiä siteitä. Jo 
1500-luvun  Utajärven  ja  Muhoksen  asiakirjoista  löytyy  suuri  joukko  (ainakin  18) 
sellaista sukunimeä, jotka kuuluvat myös Suomussalmen kylien varhaisimmille asut-
tajille.  Esimerkkejä  olkoot  tässä  vaikkapa  Materot,  Hartikat,  Keräset,  Moilaset, 
Räisäset,  Keinäset,  Juntuset  ja  Seppäset,  Leinoset,  Holapat,  Hyryt,  Kemiläiset  ja 
Tervot.  Tauriaisia  ei  yhteisten  sukujen  listalle  tule,  mutta  1700-luvun  koittaessa 
Suomussalmella Tauriaiset ja em. sukunimien listan kahdeksan (8) ensiksi mainittua 
sukua liittyivät toisiinsa monin aviositein.

17.  Suvun alkuperä yhä ratkaisematon arvoitus 

Suvun alkuperän ratkaisu on edelleen ja ainakin toistaiseksi salaisuus. Todisteet Pe-
rangalle tulleen Laurin ja Satakunta-Hämeen Tauriais-kaimojen suorista sukusiteistä 
puuttuvat. Liioin emme tiedä, olivatko Kokemäenjoen vesistöalueen Taurat, Tauraset 
ja Tauraiset samaa sukupuuta. Mahdollista toki on, että eri seuduilla asuneiden suku-
kaimojen perhekunnat ovat samojen esivanhempien jälkipolvia. 

Koottu lisäaineisto Tauriaissuvun varhaisvaiheista Suomen eri maakunnissa vahvistaa 
kuitenkin käsitystä siitä, että Kainuun ja Koillismaan Tauriais-heimo on alkuaan län-



tistä ja hämäläis-satakuntalaista perua. Pohjoiseen lähdön viimeistä kipinää ja syty-
kettä saatamme vain aavistella. Monet helposti mieleen tulevat vaihtoehdot ovat yhtä 
hyvin tai heikosti oikeaan osuvia.  Tauriaisten tullessa Kiannalle Kainuun erämaat oli 
tunnustettu Suomeen kuuluviksi ja Kainuu eli asutuskauttaan. Kruunu suosi edelleen 
erämaihin muuttamista ja uusien kaskimaiden valtausta. Huhut ja tiedot kertoivat uu-
disasukkaille luvatuista muutaman vuoden verovapauksista. Verovaikeuksissaan vai-
keroivaa talollista ja hänen poikiaan tai rälssilampuotia tai itsellistä mökkiläistä saat-
toi lupaus verohelpotuksista houkutella. Vaasa - suvun kuninkaiden valtapyyteet vaa-
tivat jatkuvaa varustautumista, sotaväenottoja ja lisää veroja. 

Oliko siis kasvavien verojen ja/tai sotaväenottojen pakoilu jollekin Tauriaiselle so-
piva lähtöärsyke eteläisemmiltä kotiseuduiltaan? Oliko sitä tietoon tullut lupaus ve-
rovapaudesta pohjoisen erämaissa ? Kantautuiko joltain aikaisemmin Oulujoki- tai 
Iijokivarteen muuttaneelta tutulta viesti Kainuun laajoissa erämaissa avoinna olleista 
eränkäynnin ja uudisraivauksen mahdollisuuksista ?  Oliko joku tullut jo 1500-luvun 
loppupuolella Ylä-Savon erämaille erä- ja kalamieheksi ja opetellut siinä sivussa naa-
pureiltaan  kaskiviljelyn  periaatteet  lähteäkseen  ne  opittuaan  oman  kaskipalstansa 
raatajaksi koskemattomien korpien Kainuuseen. – kun kuningaskin siihen kehotteli ? 

Tarjosiko  Kajaanin  linnan  rakennus-  ja  varustelutyömaa  työtä  seikkailunhaluiselle 
nuorelle miehelle ? Kulkiko joku Tauriainen sotajoukkojen mukana Hämeestä Ou-
lujokilaaksoon Pitkän vihan loppuvuosina tai Nuijasodan joukkojen mukana sotilaa-
na tai Kainuuseen matkanneen vallasväen tai sotaväen upseerin renkinä tai muuna 
palvelusväkenä ? Pakottiko joko rötös tai kolttonen lähtemään kotiseudulta mahdol-
lisimman kauas ? 

Näissä kysymyksissä riittää jatkossakin uteliaalle aprikointia. Lisäjohtolankoja saat-
taisi olla hyödyllisintä etsiä esim. Pälkäneen seudun Taurasten suvun miesten myö-
hemmistä vaiheista, kun talolla oli mm. ratsutilahistoriansa. Kiintoisaa olisi selvittää 
myös sitä,  oliko Perangan perukkaan asettunut Lauri Tauriainen kenties sotilas tai 
samanlainen, tarvittaessa ase- ja ratsupalvelukseen velvollinen uudistilallinen, mitä 
Karjalan kannaksen rajaseudulle sijoitetut Kaarle IX:n aikaiset knaapit olivat. Miksi 
ylipäätään pysyvää  asutusta  sijoittui  Suomussalmen ja  Kuhmon äärimmäisille  lat-
vavesille heti  Täyssinän rauhan solmimisen aikoihin,  kun vapaata tilaa  oli  lähem-
pänäkin näiden pitäjien keskusseutuja ? Oliko näiden, etäisimmän rajaseudun uudis-
asukkaiden tehtävä vartioida,  vakoilla ja viedä viranomaisille tai Kajaanin linnaan 
sanaa Venäjän  rajan  yli  johtavien  ikivanhojen vene-  ja  polkureittien kulkijoista  ja 
heidän aikeistaan ?  Valitettavasti Perangan Lauri Tauriaisen saapumiseen viittaava 
tuomiokirjamerkintä  Kajaanin  käräjillä  v:lta  1638 ei  valaise  asiaa  eikä  mitenkään 
viittaa siihen,  että hän olisi  ollut joko entiseltä tai  silloiselta ammatiltaan sotilas - 
Stjärna nimeltään - mihin viittaava,  mutta toistaiseksi  todentamaton tieto on tullut 
äskettäin kirjoittajan tietoon.

*****



LIITE 1: Tauriaisten suvun kantatalot ja isännät 1641-1723 Kiannalla
                                       (Suvun ulkopuoliset isännät osoitettu kursivoinnilla)
Talo          Perustajat                  Toinen sukupolvi          Kolmas sukupolvi     Uusi vuosisata ja

         n.1630-n.1659 n.1660-n.1679              n.1680 alkaen           Isoviha,1700-1723

Peranka  (Tauriala 
15, 
v. 1723)

* Lauri 
Nilsinpoika, 
1641(1635)-1653

*  Niilo Laurinpoika 
n.1661(1654)-1683

*  Lauri Niilonpoika 
n.1687(1683)-1709

*Niilo Laurinpoika 
1701-1702  ja 
Lauri Niilonpoika 
n.1687(1683)-1709
 **Autio, n. 
1710-1718
** 1718-1723, Lauri 
Niilonpoika ja 
Heikki  Laurinpoika 

Piispajärvi
(Ketola/ Moilala 
19, v.1723)

*Simo Tauriainen, 
n.1645(1640)-1657

*Matti Laurinpoika, 
n.1665(1660)-1677

*Taneli Tervonen, 
n.1680-1685

*Lauri Pekanpoika 
Moilanen, 1685-
1698

Pisto 
(Tauriala 17, v. 
1723)

*Klemetti Heinonen
n.1635-1657

*Lauri Laurinpoika, 
n.1657(1655)-1682

*Pekka Laurinpoika 
1683-1685
*Lauri Laurinpoika, 
1686-1687
*Pekka Laurinpoika 
1688-1689
*Risto Laurinpoika
1689-1698
** 1699-1700, Niilo 
Niilonpoika ja Matti  
Keränen

*Pekka Laurinp., 
1701-1704
** 1705-1706
Matti Keränen
** 1707-1712,
Niilo Niilonpoika
** 1713-1718,
Lauri Niilonp. ja 
Tuomas Laurinp.
** 1718-1723, 
Tuomas Laurinp.

Anttila,
(Hemmilä), 
(Tauriala 23, 
v.1723)

*Antti Laurinpoika, 
1665(1660)-1697 
(1695)

*Lauri Antinpoika, 
1695-1697
** 1698-1700,  
Lauri Oikarinen

** 1700-1703,
Klaus Luukkonen
** 1704-1709,
Tarasia Luukkonen
** 1710-1712
Tarasian leski ja 
Antti (?) Tauriainen
** Autio, n. 
1713-1720
** 1720-1723, 
Hemminki ja Antti 
(?) Tauriainen

Lieppala/Tauriala 
/ Vikiö
(Tauriala 5 v. 1723

* Erkki Lieppa n.  
1635-1665
 

* Tuomas 
Erkinpoika  Lieppa
n.1665(1660)-
1690(1688)

*Tuomas Lieppa ja 
Niilo Niilonpoika
n.1685-1690
*Niilo Niilonpoika 
ja TuomasLiepan 
pojat n. 1690-1699

* Niilo Niilonpoika 
n.1700-1713
* Juho Niilonpoika 
ja Niilo Niilonpoika 
1713-1723

Runtti
(Tervola  22  v. 
1723)

* Pekka ja Heikki  
Tervonen, n. 1661-
1683

* Antti Pekanpoika  
Tervonen, n. 1683-
1697

* Klemetti 
Laurinpoika, n 
1700(1698)-1709 
**1710-1720, Autio
** 1720-1723 
Paavo Holappa

Lauri  Matinpojan 
torppa

* Lauri Matinpoika, n. 
1683-1689

* Lauri Matinpoika, 
1790 ?- 1708



LIITE 2:  Tauriaistalojen sijainti Kiannan pohjoisosassa n. 1641-1720

 

■  Tauriaisten talot:  Peranka ( 1641 ), Piispajärvi ( 1645 ), Pisto ( 1654 ), Anttila ( 1660 ),
                                            Vikiö ja Runtti
▼   Naapuritaloja  ( n. 1660 ) :

        1. Paavo Tormua  (Tormuala) 5. Paavo Kettunen  (Kettula)
2. Riku Luukkonen  (Luukkola) 6. Paavo Keinänen  (Keinälä)
3. Olavi Luukkonen  (Luukkola) 7. Erkki Lieppa  (Lieppala)
4. Pekka Kemiläinen  (Kemilä) 8.  Mikko Koistinen  (Pärsämö)

     9. Tuomas Rönty  (Röntylä)

 ◙  Tauriaisten torppia:  Lauri Matinpojan torppa Piispajärvellä ( n. 1683) ja 
                                                    Pekka Pekan pojan torppa Keinälänniemellä ( n.1710)  

         ( oletetut sijaintipaikat )



LIITE 3:  Tauriaisten asuinseutuja Kuusamossa n. 1700-1730



LIITE 4  :Tauriaisten sukuhaarojen asuinseutuja Suomessa n. 1450-1750

     

                                                                   Pielaveden eräalueita  
                                                                         ◊◊◊
● Vaasa                                       Pihtiputaan eräalueita
                                                               ◊◊◊◊
    

          Jämsä
                                                         ▓                                Savon-
                              Näsijärvi                                                    linna 
                                                                                                      ●
                                                  Päijänne     
                Karkku                            Sysmä         
● Pori       ▓   Vesilahti                     ▓
                       ▓                                                                Saimaa
                                      ▓  Pälkäne
                                     ●  Hämeenlinna                                    Jääski ja   
                                                                                               Antrea  ▓ 
                                                                                           Viipuri  ●
                                                                                           
   ●  Turku                                                
                                                                 ●  Porvoo
                                               ●  Helsinki         

                                                                                  Kiantajärvi  ▓
                                                       ●  Oulu

                                                                                    ▓   Utajärvi

                                                                                                        ●  Kajaani



*******


