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Tiedote Mikkosten sukuseuran jäsenille
sukuhistoriajulkaisun kirjoittamisesta
Kesällä 2011 pidetyssä Kuhmon Mikkosten sukuseuran kokouksessa päätettiin Mikkosten
sukuhistorian laadinnasta ja julkaisun tuottamisesta. Työtä ohjaamaan valittiin historiatoimikunta,
joka on kokoontunut asian merkeissä muutamia kertoja. Aineiston kokoamista on järjestellyt ja
toteuttanut valtiot. tri. Juhani Tauriainen. Tavoitteeksi asetettiin, että sukuhistoria voitaisiin julkaista
kirjana viimeistään sukuseuran kokouksessa kesällä 2014.
Työ on pysynyt hyvin suunnitellussa aikataulussa. Sukuun ja sen eri haaroihin kuuluvien
henkilöiden perustiedot on jo koottu atk-tiedostoon. Sukuhaarojen ja niihin kuuluvien tietoja on
koottu koko siltä ajalta, miltä tietoja Kuhmon seudun Mikkosista ylipäätään on saatavissa. Tiedot
kattavat suunnilleen ajanjakson 1600-1970. Koossa on yhteensä lähes 2000 henkilön tietokanta.
Henkilötietojen lisäksi on koottu tietoja Mikkosten asuinkylistä ja asuintaloista ja perhekuntien
elämästä siinä määrin kuin eri yhteyksissä syntyneet asiakirjat kertovat. On selvää, että mitä
kauemmas ajassa mennään, sitä niukempi on asiakirja-aineisto. Meneillään on vielä suvun
henkilöitä ja taloja koskevan muistitiedon kokoaminen, pääasiassa 1800-luvun puolivälin jälkeen
syntyneiden ja eläneiden ihmisten ja perheiden osalta. Myös valokuvia 1900-1950 väliseltä ajalta
kootaan. Yhteyshenkilönä näiltä osin on Kuhmossa Veijo Mikkonen (puhelin 0500-389260).
Muihinkin sukuseuran hallituksen jäseniin voi tällaisissa muisteluasioissa ottaa yhteyttä.
Jos tiedossanne/ hallussanne on joku vanhempienne tai isovanhempienne tai jopa teidän itsenne
kirjoittama kuvaus tai selvitys perheenne elämästä, olisi niiden saaminen sukukirjan käyttöön
suuriarvoinen asia. Kyselkääpä asiasta perhekuntanne vanhimmilta elossa olevilta ! Tarkoitus on
tulevan kesän aikana haastatella joitakin suvun vanhimpia elossa olevia henkilöitä ja käydä paikan
päällä joissakin taloissa, joista löytyy edelleen Mikkosten sukua.
Pienelle sukuseuralle työ on luonnollisesti melkoinen ponnistus. Julkaisun painatuskustannukset ja
korvaus kirjan valmistelu- ja kirjoitustyöstä on katettava itse. Kun suku on pieni, julkaisun myynti
jäänee enimmillään 200-300 kappaleeseen. Sukuhistoriatoimikunta on alustavasti suunnitellut
”ylimääräisen jäsenmaksun” keräämistä jäseniltä käytettäväksi julkaisun painatuskulujen
maksamiseen. Uskomme, että tällainen ylimääräinen panostus tai lahjoitus olisi ihan paikallaan
tunnustuksena aikaisempien Mikkos-sukupolvien työstä, josta jo nyt koossa olevan aineiston
perusteella tulee kertymään paljon uutta, mielenkiintoista tietoa. Asiasta tiedotetaan myöhemmin
erikseen, kunhan kirjan laajuus, painosmäärä ja painatuskulut ovat tarkemmin selvillä.
Sukuhistoriatoimikunnan puolesta toivotan sukuseuran jäsenille hyvää kesää. Kaikissa
sukuhistoriaa koskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttä suoraan myös sen kirjoittajaan, Juhani
Tauriaiseen ( puh. 0500-442876 tai sähköposti: juhani.tauriainen@welho.com). Toivon erityisesti,
että muistelisitte oman perhekuntanne iso-isien ja iso-äitien sukupolven elämänvaiheisiin liittyviä
sattumuksia, elämänkohtaloita, juttuja ja ottaisitte niiden johdosta yllä mainittuihin henkilöihin.
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