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MIKKOSTEN SUURPERHEIDEN MATKASSA KUHMON KYLILLÄ
Mikkosten sukuhistoriakirja ilmestyy lokakuun loppupuolella 2013.
Kesällä 2011 Kuhmon Mikkosten sukuseura päätti Kuhmon Mikkosten sukuhistorian laadinnasta ja
julkaisun tuottamisesta. Työtä ohjaamaan valittiin historiatoimikunta, joka on kokoontunut asian merkeissä
useita kertoja. Aineiston hankinnan ja julkaisun kirjoittamisen on toteuttanut valtiot. tri. Juhani Tauriainen.
Mikäli teoksen painovaiheessa ei tapahdu viivästyksiä, se ilmestyy lokakuun loppuun mennessä.
Kirjan sivuilla seurataan Kuhmon Mikkosten suvun ja sen eri sukuhaarojen asuinhistoriaa, muuttomatkoja
ja ihmisten elämänvaiheita Kuhmon kylillä n. 350 vuoden aikana eli v. 1600-1960. Kirjan pääosa käsittelee
suvun vaiheita 1850-1960 aikavälillä. Se merkitsee keskittymistä suvun kolmen kantatalon, Rastinkylän
Kankivaaran, Niemiskylän Pärekankaan ja Vepsänkylän Törmän talojen ja niiden asukkaiden esihistoriaan.
Taloja koskevat asiakirjat selvittävät talojen synty- ja kehityshistorian sekä kuvaavat niiden kotikyliä
ihmisten asuinseutuina. Kun monella Mikkosella on 1900-luvun alkupuolelta omakohtaisia lapsuuden
muistoja ja muistissaan tarinoita vanhemmiltaan ja isovanhemmiltaan, oli mahdollista kuvata myös entistä
elämänmenoa.
Muistojen rikasta mosaiikkia sodan ja rauhan vuosilta
N. 30 eri henkilön haastatteluista ja kertomuksista nousivat esille erityisesti heidän lapsuusaikansa muistot
ja sotavuosien kokemukset, jotka eivät ole jättäneet heitä edes pitkän ajan kuluessa. Talvisodan evakkomatkojen koti-ikävä, itkuntäyteinen paluu sodan runtelemille kotipihoille, aineellisesti niukat ja pelonsekaiset vuodet jatkosodan pimennysverhojen takana sekä jälleenrakennusajan kova työ kohosivat ihmisten
muistoista helposti päällimmäisiksi. Tarinoiden kertojat käsittelivät myös kuhmolaista tervakulttuuria,
metsästys- ja kalamatkoja, Kalle Mikkosen kiertokouluaikoja ja käyntejä Jyrkän Reetan mökillä tai
saarnatilaisuuksissa Pyhää Sanaa kuulemassa. On myös muistikuvia siitä, miten Amerikan siirtolaiseksi
lähtemisen kuume tai 1930-luvun autokuume ja uuden ajan teknologisten uutuuksien tulo kiehtoivat ja
hämmensivät ihmismieliä. Mikkosten osallistuminen kotikyliensä ja koko Kuhmon kehittämiseen saa
myös omat kappaleensa teoksen sivuilla.
Kirjasta komea kunnianosoitus esi-isien työlle
Kirjan sivumäärä on n. 550. Siihen on koottu suvun vanhinta valokuva-aineistoa 1920-luvulta alkaen. Kirjan
parin sadan valokuvan kokoelma täydentää kuvaa suvun ihmisistä ja heidän arki- ja juhlapäivistään, koulunkäynnistä, työstä ja kotikylien maisemista. Kokonaisuutena kirja on kertomusta syrjäseutujen neuvokkaiden
ihmisten ja perheiden selviytymisestä luonnon, nälän, kulkutautien ja puutteen sekä sodan ja rauhanaikojen
asettamissa rajoissa ja kamppailusta elämänsä aineellisen ja henkisen perustan vahvistamiseksi.
Lue kirjasta !
Miten Mikkoset selviytymistarinaansa kirjoittivat ja suvun kehitystarina jatkui vuosisadasta
toiseen, vaikka se oli matkan varrella useita eri kertoja katkeamaisillaan !
Hanki kirja kaikille läheisillesi ja anna lahjaksi ystävillesi !
Kannattaa tutustua tarinan yksityiskohtiin ja levittää tietoa kirjan ilmestymisestä myös kaikille
Kuhmon kotiseutuhistoriasta kiinnostuneille!

