
Sukuseura� Joulukirjee�
2022



Joulukirje Kuhmosta 2022

Mietipä rauhassa mennyttä kesää, joka kumartaa syksyn kynnyksellä, astuu ulos ja menee
menojaan. Syksy alkaa, ilmat kylmenevät, sataa ja tuulikin puree kiukkuisesti. Lokakuussa tutkit
räntäsateita ja marraskuussa alkaa pyryttää, jos alkaa. Ja joulukuussa päivät lyhenevät
olemattomiin. Jotain mukavaa on kuitenkin odotettavissa. Se on joulu, joka saapuu
katkaisemaan synkän ja kylmän pimeyden. Ajattele jos joulua ei olisi! Olisi työ ja tuska selvitä
uuden vuoden yli! Onneksi on joulu! Joulun mukavat valmistelut saavat ajan kulumaan
onnellisen odotuksen merkeissä.

Tietysti on niitäkin, jotka eivät joulusta välitä, maatkoon sohvalla kaikessa rauhassa ja jättäköön
joulun väliin.

Mutta, ensimmäisenä adventtina on ihana laittaa adventtitähti valaisemaan. Se on lapsuuden
perua. Paperinen, punakeltainen tähti on vaihtanut väriä vuosien varrella monta kertaa. Nyt se
on valkoinen. Adventtina se kuitenkin saa valonsa ja jos on mahdollista, kuunnella Hoosianna
Davidin poika.

Joulukuusenkin katselu alkaa; mistä löytyisi täydellinen kuusi. Meillä se on vielä luonnonkuusi,
joka saa koristeensa lastenlasten koristelemana.

Jouluun liittyy niin paljon kaikenlaisia muistoja, ihania ja haikeitakin. Joistakin vanhoista
joulutavoista haluaa pitää kiinni. Joulusaunassa käydään aattoaamuna, riisipuuroa pitää olla ja
joulupukkia odotellaan koko aattopäivä ikkunoihin vilkuillen, joko nyt. Tänä vuonna nuorin
lapsenlapseni kyseli, löytääkö joulupukki hänet, jos hän tulee mummolaan jouluksi. Saa nähdä,
luulen kyllä, että hänen hartain toiveensa toteutuu ja saamme kaikki yhdessä viettää
ikimuistoista joulua yhdessä neljän sukupolven kesken. Joulun mentyä päivät pitenee ja
odotukset suuntautuvat kesää kohti ja tietenkin sukuseuran 50 - vuotisjuhliin Suomussalmella
9.-10.7.-23.

llmoittautuminen juhliin osallistumiselle alkaa olla käsillä. Tarkennuksia päivien ohjelmiin
tehdään kovalla touhulla. Samoin haluamme, että juhlille tulijat olisivat hyvin selvillä
majoituspaikoista. Kannattaa käydä Suomussalmen kunnan matkailusivuilla tutustumassa
osoitteessa visitsuomussalmi.fi/majoitu/.

Me järjestäjät myös laitamme vinkkejä suvun sivustolle ko. paikoista.

lloista Joulumieltä !

Elina Pyykkönen o.s. Tauriainen
Sukuseuran puheenjohtaja
sähköposti: elina.pyykkonen@gmail.com

https://visitsuomussalmi.fi/majoitu/


Joulukirje Vantaalta 2022

Kulunut vuosi on ollut raskas ja epävarmuutta aiheuttava niin kansainvälisesti kuin
kansallisestikin. Koronan hieman jo heikennyttyä Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan 24.2.2022
aiheutti sen, että myös Suomen oma turvallisuusympäristö muuttui kokonaan. Asiat etenivät ja
sekä Suomen presidentti että kaikki poliittiset puolueet olivat sitä mieltä, että Suomen tulee
laittaa jäsenhakemus Natoon. Asiaa valmisteltiin ja myös naapurimaamme Ruotsi halusi
yhdessä Suomen kanssa hakea jäsenyyttä. Tällä hetkellä kaikki muut Naton jäsenmaat ovat jo
hyväksyneet Suomen ja Ruotsin jäsenhakemukset, paitsi Turkki ja Unkari, jotka edelleenkin
viivyttelevät asiaa.

Viime sukujuhlissa Paltamossa kesällä 2019 suunnittelimme pitävämme pienempiä serkkujuhlia
serkkukoordinaattorien (eli hallituksen jäsenten) johdolla ennen vuoden 2023 50-vuotisjuhlia,
mutta koronan pelon takia Leppälän Tauriaisten osalta serkkujuhlat jouduttiin peruuttamaan.
Kylläkin serkkukoordinaattori Eeva-Liisa Kronqvistin johdolla Pietari Tauriaisen jälkeläiset pitivät
onnistuneen serkkutapaamisen Oulujärvellä kesällä 2020.

Me Sukuseuran hallituksen jäsenet olemme pitäneet kokouksia yksinomaan etäyhteyksillä.
Ensin oli syynä korona ja sittemmin, kun huomasimme yhteyksien toimivan näinkin, jatkoimme
etäkokouksia, sillä asummehan kaukana toisistamme. Ensi vuoden puolella, keväällä meillä on
kuitenkin tarkoitus pitää kokous Helsingissä, jonne kaikki tulisivat paikan päälle.

Kuluneen vuoden aikana me hallituksen jäsenet olemme suunnitellut ja valmistelleet ensi
kesänä pidettäviä Sukuseuramme 50-vuotisjuhlia. Toivomme, että mahdollisimman moni
suvusta vähänkin kiinnostunut haluaisi osallistua sukujuhliin ja merkkaisi jo nyt kalenteriinsa
ajan 8.7. - 9.7.2023 sekä varaisi majapaikan Ämmänsaaresta tai sen lähettyviltä!

Tänä vuonna tapahtuneet sähkön, energian ym. hinnannousut ovat aiheuttaneet sen, että moni
meistäkin pelkää, etteivät rahamme enää riitä joululahjoihin, ruokaan saati sitten yleensä
elämiseen. Näin joulun aikaan älkäämme kuitenkaan unohtako Ukrainan sodassa kärsivää
kansaa tai kotimaamme vähäosaisia.

J. L. Runebergin Joulu-ilta -runon myötä Toivotan kaikille Tauriaisten Sukuseuran jäsenille ja
ystäville Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta 2023!

Linkki runoon (huom! teksti vanhaa suomenkieltä yli sadan vuoden takaa):

Hilkka Toivonen o.s. Tauriainen
Paanajärven Leppälän serkkukoordinaattori
sähköposti: hilkka.k.toivonen@hotmail.com

https://fi.wikisource.org/wiki/Joulu-ilta


Joulukirje Oulusta 2022

Joulutunnelmaa Kainuussa kauan sitten

Tämän vuoden joulukirjeeseen inspiraation sain, kun luin tarinoita siitä, miten joulun vietto on
muuttunut ajan myötä. Ajattelin Kainuuta 1800-luvulla, lapsiperheitä, joulun aikaa pohjoisessa ja
hiljaisuutta, keskitalven hämäryyttä ja sen vaikutusta ihmisten elämään. Miten Pekka ja Reeta
Tauriainen Puolangan Auhon kylällä vuosina 1850-70-luvuilla viettivät lapsineen joulua
Lahnavaaran talossa? Surua oli ollut, kun lapsista kolme oli kuollut pienenä punatautiin tai
muihin sairauksiin. Mutta ehkä surua lievitti heidän poikansa Antin ja hänen kaksoisveljensä
Aapelin löytämä kristillisyys, jota he yhdessä levittivät Puolangalla.

Pohjoisen ihmisille on joulussa vuosien takaa ollut kaksi erilaista juhlaa. Joulua on vietetty jo
viikinkien aikana vauhdikkaasti, jolloin se merkitsi kylvöjen päättymistä, sadonkorjuuta.
Suomessa puolestaan juhlittiin kekriä, joka sijoittui syyskuun ja marraskuun alun väliin ja päätti
satokauden. Kainuussa kekri on ollut hyvin tärkeä juhlan aika ja vasta 1900-luvulla joulu syrjäytti
kekrin. Joulua vietettiin pitempään kuin tänä päivänä: ”Anterus joulun aloittaa, hyvä Tuomas tuo
sisään, paha Paavali panee pois”. Joulun aika alkoi siis marraskuun lopussa Anteron päivästä ja
päättyi tammikuun loppupuolella Paavalin päivään. Kuten monessa muussakin maassa, myös
Suomessa kristillinen joulu toi jo olemassa olevaan juhlaan uuden sisällön. Ennen kristillistä
joulua kekri oli ollut tärkein juhla ja joillakin paikkakunnilla se piti puoliaan pitkälle 1900-luvulle.
Kainuussa onkin sanonta “herroilla joulu, talonpojalla kekri”. Osa vanhoista perinteistä - kuten
jouluporsas muinaisskandinaaveilta ja jouluoljet ja monet joululeikit sekä tinojen valaminen
jäivät aina meidän ajan jouluun ja uuteen vuoteen.

Joulua Pekka Tauriaisen perheessä vietettiin, vaikka joulun alla oli palanut Lahnavaaran talon
riihirakennus ja siellä kuivumassa olleet ohrankuhilaat. Leipäkeko tehtiin köyhissäkin perheissä
joulun aikaan. Se oli erilaisista leivistä ja rieskoista kasattu keko. Mitä suurempi leipäkeko sitä
parempi viljaonni tulee ja sen tuli olla niin iso kuin uunin suusta mahtui sisään. Harmillista, että
apupappi vaati Pekalta papinsaatavina peräti kolme leipäkakkua, viljaa, voita, lampaan ja vielä
puukuorman. Joulua kuitenkin vietettiin perheen ja talonväen kanssa. Joulukuusi on tullut
Kainuuseen vasta 1800-luvun puolella ja joululahjat vieläkin myöhemmin. Ei perheissä ollut
varaa lahjoihin, mutta joulusauna oli tärkein joululahja – se oli pyhä hiljaisuuden paikka. Illan
hämärtyessä Pekka ja Reeta lapsineen astelivat pihapolkua saunasta kotipirttiin tähtien
tuikkiessa pienimpiä lapsia kantaen ja odottaen joulupöytään hiljentymistä.

Eeva-Liisa Kronqvist o.s. Tauriainen
Puolangan/Paltamon serkkukoordinaattori
sähköposti: eevaliisakr@gmail.com

https://jaanasklukkari.com/2020/12/22/joulun-perinteiden-historiaa/
http://aamuset.fi/artikkeli/4799377
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/12/19/nykyaan-joulun-juhlinta-tiivistyy-muutamaan-paivaan-toisin-oli-ennen

https://jaanasklukkari.com/2020/12/22/joulun-perinteiden-historiaa/
http://aamuset.fi/artikkeli/4799377
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/12/19/nykyaan-joulun-juhlinta-tiivistyy-muutamaan-paivaan-toisin-oli-ennen

