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Arvoisat Pätsin suvun jäsenet!  

Kaikilla meillä  on juuremme.  Niiden lähimmät juonteet on helppo tavoittaa muistinvaraisesti, niitä ei tarvitse 

välttämättä  etsiä, vaikka ne tahtovat helposti unohtua.  Suomi on viimeisen 50 vuoden aikana ollut 

sellaisessa liiketilassa, sellaisten muutosten kourissa, että se elämäntapa ja suomalaisuus, jonka voi tavata 

ennen sotia, on kadonnut melkein jäljettömiin ja tilalle on tullut jonkinasteinen juurettomuus, aika vailla 

menneisyyttä.  Nykyajan peruskoululainen tietää hyvin paljon asioita. Hän tietää toki syntymäpaikkansa ja 

paikkakunnat, joilla hän on asunut, mutta kun kysyy häneltä vanhempien syntymäpaikkaa, voi vastauksena 

olla: 'En minä tiedä'. Isovanhemmat ovat jo luku sinänsä. Monelle nuorelle ukit ja mummot ovat etäisiä, jopa 

tuntemattomia hahmoja puhumattakaan näiden vanhemmista. 

 

Sotien jälkeen nopeasti edennyt modernisaatio on muuttanut maatamme paitsi aineellisesti, myös ja ehkä 

ennen kaikkea henkisesti. Markkinataloudessa ja sosiaalivaltiossa elävä ihminen ei ole enää aikoihin ollut 

riippuvainen suvun, ei edes perheen huolenpidosta, vaan on huonoina hetkinään voinut turvautua 

anonyymiin ja kasvottomaan tukiverkon apuun. Viime ja sitä edellisillä vuosisadoilla tilanne oli toinen. 

Perheellä ja suvulla oli suuri sosiaalinen vastuu, mitä tähdennettiin myös lainsäädännöllä. Tämän 

vuosisadan alkuun saakka perheellä ja suvulla oli ensisijainen vastuu huolehtia köyhtyneiden jäsentensä 

minimielintasosta, yhteiskunnalla toissijainen. Ja vastuu toimi kuin luonnostaan. Ei tarvitse kuin  lukea 

sellaisia seurakuntien muuttokirjoja, jotka koskevat naisleskien hallitsemia perheitä. Hyvin usein tällainen 

perhe hakeutui takaisin lesken syntymäpaikkakunnalle sukulaisten huostaan; heillä kun oli 

huoltovelvollisuus. Toinen todiste suvun yhteiskunnallisesta merkityksestä liittyy köyhäinhoitoon. 

Seurakuntien vaivaisten ja ruotilaisten luetteloista ei löydy yleensä muita kuin orpoja ja vanhuksia, joilla ei 

ollut sukulaisia paikkakunnalla. 

 

Menneiden vuosisatojen ihmisille sukuun perustuva sosiaalinen vaisto oli pitkälle kehittynyt.  

Suvun valta avioliittomarkkinoilla oli kiistaton eikä vähiten siitä syystä, että hankittu omaisuus pyrittiin 

pitämään suvun hallussa tai jopa lisäämään sitä edullisella naimakaupalla. Vaikka esivalta kielsi liian 

läheisten sukulaisten avioliitot, muodostui kuitenkin genealogisesti hyvin kiinteitä pitäjiä. Tämä näkyy vielä 

tänä päivänä Itä-Suomessa: kullakin pitäjällä on edelleen vahvat sukunsa. 

 
Sukututkimus ja sukutietoisuus 
Kauaksi jääneiden vuosisatojen esi-isämme olivat varmasti sukutietoisia, mutta aivan eri merkityksessä kuin 

modernit  jälkeläisensä. Heille suku merkitsi ennen kaikkea turvaa ja mahdollisuuksia; sen sijaan suvun 

menneisyys, juuret, oli sivuseikka eikä sitä välttämättä edes tiedostettu. Elämän merkityskentässä työ ja 

jokapäiväinen toimeentulo varastivat  leijonan osan. Näin oli ollut, näin oli, ja näin oli vielä olevakin. 

Periaatteessa  jokaisen talonpoikaissäätyyn kuuluvan henkilön elämän käsikirjoitus oli pääpiirteissään selvä 

jo kehdossa. Ei ollut mitään syytä odottaa elämältä enemmän kuin vanhemmatkaan. Mahdollisuudet oli 

rajattu ennakkoon; itse niihin ei voinut kovinkaan paljon vaikuttaa. 

 

Vielä 1800-luvulla rahvas ei tutkinut juuriaan, vaikkakin monen suvun tai perheen vaiheisiin kytkeytyi erilaisia 

perimätietoja, jopa myyttejä, joista osa on saatu tallennettua myöhemmin.  Sen sijaan aatelisto, papisto ja 

porvaritkin olivat kiinnostuneita genealogiasta. Kun Ruotsista tuli ns. kansallisvaltio 1500-luvun alussa, johon 

Suomikin kuului, syntyi tilaus, jonka puitteissa valtakunnan eliitti joutui osoittamaan polveutumisensa kauan 

eläneistä maineikkaista mahtisuvuista. Se, että esi-isien joukosta löytyi rohkeita sotureita ja urotekojen 

miehiä, oli tietenkin suureksi eduksi. Saattoi kyllä käydä niinkin, että esi-isät osoittautuivat aivan tavallisiksi 

talonpojiksi. Näin oli laita Kustaa Niilonpojalla, josta kylläkin tuli Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa vuonna 

1523. Ulkovaltojen, erityisesti Tanskan, hallitsijat muistivat vedota Kustaa Vaasan alhaiseen taustaan 

omassa propagandassaan. 

 



1600-luku oli aateliston genealogian suuri vuosisata. Aateliston identiteetin vahvistamiselle ja 

erottautumiselle omaksi etuoikeutetuksi säädykseen sukututkimus loi välttämättömän pohjan. Siniverisyys ei 

tullut kuuloonkaan ilman pitkää  sukujohtoa. Myös papisto alkoi kehittyä tällä vuosisadalla omaksi, osittain 

suljetuksi säädykseen. Ei ole sattuma, että  samoihin aikoihin syntyi pohjalaisiin pappissukuihin keskittyvä 

Geneologia Sursilliana, jota myöhemmät polvet ovat  jatkuvasti täydentäneet. Tosin Sursillin suku kattaa 

muutkin kuin pohjalaiset pappissuvut. On kiintoisaa, että eräät  pappissuvut alkoivat korostaa joitakin 

sukunsa vaiheisiin liittyviä erikoisuuksia. esim. Kalajoen ja Pyhäjoen Mathesiukset, joiden maineikkain 

edustaja on Per Niclas Mathesius, ylpeilivät sillä, että suvun kantaisä, Johan Mathesius, oli ollut itsensä 

Martti Lutherin läheinen ystävä. 

 

Suomi oli 1900-luvun alkuun saakka leimallisesti agraarinen säätyvaltio, jonka poliittinen ja taloudellinen 

eliitti oli rekrytoitunut kolmen ylimmän säädyn piiristä. Suomenkielisen talonpoikaissäädyn merkitys, johon 

suurin osa väestöstä kuului, alkoi kasvaa 1800-luvun jälkipuolella. Samanaikaisesti historiantutkimuksessa 

löydettiin talonpojisto, yhteinen rahvas', ja sen merkitystä ryhdyttiin tulkitsemaan uudella tavalla. rahvasta 

alettiin pitää historian tärkeänä liikevoimana; sen selitettiin varhemmassa tutkimuksessa jääneen perusteetta 

ylemmistä säädyistä kohonneiden yksilöiden varjoon. Tässä prosessissa talonpojisto liitettiin vähitellen 

syntymässä olevan kansalaisyhteiskunnan osaksi. Nuoressa tasavallassa talonpoikaisuuden käsitettä 

lopulta laajennettiin. Laajan maareformin turvin talollisten määrä kasvoi huomattavasti; olkoonkin melkoinen 

osa uusista talollisista oli kituuttavia pientilallisia, ja sellaisiksi myös jäivät. 

  

Ei liene sattuma, että genealogisen harrastuksen piirissä tapahtui Suomen itsenäistymisen aikoihin suuri 

hyppäys. Suomen Sukututkimusseura perustettiin vuonna 1917 ja julkaisutoiminta saatiin alulle seuraavalla 

vuosikymmenellä. Suomen asutuksen yleisluettelon ja historiakirjojen jäljennöstyön aloittaisen tarkoitus  oli 

lähentää sukututkimusta tavalliseen kansaan, sillä alkuperäisiin lähteisiin ei keskivertotutkijalla ollut vielä 

pitkiin aikoihin mahdollisuutta kajota. Arkistot sijaitsivat hajallaan seurakunnissa, ja lähteiden lukeminen ja 

tulkitseminen vaati erityistaitoja. 

 

Genealogian harrastuksen lopullinen läpimurto ajoittuu 1970-luvulle, vuosikymmenelle, jolloin agraarinen 

Suomi oli katoamassa ja perinteiset paikallisyhteisöt hajoamassa suurten muuttoliikkeiden seurauksena.  

Samanaikaisesti kun aineellinen ja sosiaalinen hyvinvointi kasvoi, juurettomuus lisääntyi. Yhteiskunnallisen 

muutoksen rajuudesta kertoo hyvin se, että maamme väestöstä asui vielä 1960-luvun lopulla puolet 

puhtaasti maaseudulla. Tänä päivänä noin 80% suomalaisista asuu urbaaneissa yhteisöissä, varsinaisella 

maaseudulla enää noin miljoona suomalaista. Kuitenkin nuorinta sukupolvea lukuun ottamatta suurin osa 

suomalaisia on maaseutulähtöisiä. 

 
Genelogian merkityksestä 
Tämä edellä lyhykäisesti kuvattu rajuksi ja ainoalaatuiseksikin luonnehdittu rakennemuutos on epäilemättä 

yksi tärkeimpiä sukututkimuksen suosion taustatekijöitä. Muutosten pyörteissä kadonnut identiteetti on 

jouduttu rakentamaan uudelleen.  Dynaamisen, nopeitten muutosten yhteiskunnan vastapainoksi on haluttu 

saada jotakin pysyvää, ja sitä edustaa genealoginen menneisyys. Sukututkimuksen kautta voimme 

paikantaa itsemme paitsi yhteiskunnassa, myös sen pitkässä historiassa. Suositun sukututkimuksen 

selittäjäksi on tarjottu toki muitakin vaihtoehtoja. Tutkimusedellytykset ovat parantuneet huomattavasti, jopa 

niin, että erilaiset ATK-pohjaiset systeemit uhkaavat joidenkin mielestä tutkimukseen liittyvää löytämisen 

iloa. Vapaa-ajan lisääntyminen on myös varteenotettava  genealogisen harrastuksen kasvun selittäjä.  

Kysymys ei ole kuitenkaan enää eläkeläisharrastuksesta, kuten saattoi olla laita vielä 15-20 vuotta sitten. 

Sukututkijakunnan ikärakenne on viime vuosina huomattavasti nuorentunut, mitä on tietenkin pidettävä 

erittäin rohkaisevana tämän tieteen tulevaisuuden kannalta. 

  
Sukututkimuksen merkitys ei kuitenkaan rajoitu identiteetin rakennustyöhön, juurihoitoon, vaan sillä on 

yleisempääkin merkitystä. Tämä näkyy mm. siinä, että tutkimuksessa on siirrytty puhtaasta esipolvitaulujen 

laadinnasta enemmän ns. perhehistoriaan, jossa suvun henkilöistä on pyritty keräämään mahdollisimman 

paljon tietoa. Pätsin suvun jäsenille on tuttua, että eräs suvun kantaisä, Filip Tuomaanpoika Pätsi, syntynyt 

1658, oli asunut vaimonsa Valpuri Eskelintyttären kanssa 1/8 manttaalin taloa yhdessä Antti Kropsun 

kanssa Ala-Outojärvellä, nykyisellä Kurtinjärvellä (missä edelleen on olemassa Kropsun noro) vuoteen 1679 



saakka. Sitten hän muutti Kulojärven rannalle, missä hän ennätti viljellä pientä hallanarkaa uudistilaa, jota 

hän koetti parhaansa mukaan laajentaakin. Hän näyttää kuitenkin joutuneen niittyriitoihin samoilla kulmilla 

asustaneen Paavali Hyttisen kanssa. Vuonna 1692 Filip tavataan jo Lapin puolelta, Kuusamon pitäjän  

Kitkan Akonlahdesta. Toisin sanoen hänestä tuli Lapin suomalainen uudisasukas, jolle oli taattu kaikki 

vuoden 1673 Lapin asutusplakaatissa taatut merkittävät oikeudet: 15 vuoden vapaus kruununveroista, 

vapautus kammotuista sotaväenotoista ja henkirahasta ynnä varsin lievä verorasitus vapausvuosien jälkeen. 

Nämä olivat 1600-luvun yhteiskunnassa todella merkittäviä etuja. Lisäksi Kuusamo tarjosi erinomaiset 

mahdollisuudet kaskenpolttoon ja kalastukseen. Kun tähän lisätään vielä se, että alueen alkuperäisväestö, 

metsäsaamelaiset, eivät lopulta onnistuneet pitämään puoliaan uudisasukkaita vastaan eikä kruunu kovin 

tomerasti puolustanut saamelaisia, saadaan asetelma, jonka puitteissa Filip Pätsin siirtyminen Kuusamoon 

on ymmärrettävissä. Filip Pätsiä ei tietenkään pidä kytkeä kipakkaan pohjoisessa käytävään 

saamelaiskeskusteluun, jossa muuten sukututkimus on näytellyt aivan ratkaisevaa osaa. Ottamatta kantaa 

itse keskusteluun ja siinä esitettyjen argumenttien pitävyyteen on kuitenkin todettava, että sukututkimus on 

horjuttanut perinnäisiä käsityksiä saamelaisuudesta ja lappalaisuudesta. On todennäköistä, että 

sukututkimuksella on vielä sanansa sanottavana, kun tulee puheeksi Kuusamon ja Kitkan alueiden 

saamelaisten ja suomalaisten uudisasukkaiden sekoittuminen ja keskinäiset suhteet. 

 
Siirtyminen sukututkimuksesta sukuhistoriaan ei käy tietenkään käden käänteessä, vaan siihen tarvitaan 

toinen, ehkäpä kolmaskin mokoma lujaa ja pitkäaikaista työtä verrattuna esipolvitaulujen laatimiseen. 

Kaikista laajan suvun jäsenistä ei yksinkertaisesti ole demografisia perustietoja kummempaa informaatiota. 

Paikallishistoriat, joita maassamme on kansainvälisesti verrattuna laadittu todella runsaasti, antavat 

sukututkijoille joitakin osviittoja sukunsa jäsenten. Menneisyyden kartoittamisessa; eivät toki riittävästi. 

Haasteeksi jää edelleen lähdetyöskentely perukirjojen, lainhuutojen, tuomiokirjojen ja monien muiden 

lähderyhmien parissa.  

 

Tuskin on liioiteltua väittää, että tänä päivänä sukuhistoria on tunnustettu osa historiantutkimusta, jonka 

painopistealueet ja nyanssit toki vaihtelevat vuosikymmenestä toiseen. Tällä vuosikymmenellä 

historiantutkimuksen jonkinlaisena muotisuuntauksena on ollut mikrohistoria, joka painottuu tutkimaan 

tavallisen ihmisen menneisyyttä ja arkipäivää. Tämän suuntauksen tulokset ovat näyttäviä ja ennen kaikkea 

kiinnostavia. Jokaisen asiallisen omistautuvan sukututkijan on syytä perehtyä tarkoin esim. Antero Heikkisen 

Kirveskansan tarinaan, josta on piakkoin ilmestymässä peräti kolmas osa. Teossarja vaikuttaa klassikolta jo 

syntyessään. Siinä yhdistyvät suvut, yleinen ja paikallinen eri merkityskentissään; esipolvitauluissa kylmiksi 

jäävät suvun jäsenet muuttuvat aktiivisiksi, persoonallisiksi toimijoiksi. 

 

Lopuksi 
Arvoisat Pätsit ! 

Esitelmässäni en ole juurikaan puuttunut Pätsin suursuvun vaiheisiin, koska parisen vuotta sitten 

vastaavassa kokouksessa Posiolla nuoresta iästään huolimatta jo merkittävän työn sukututkimuksen parissa 

tehnyt Markku Kuorilehto on niitä lyhyesti käsitellyt. Joskus sanotaan, että suku on pahin. Mutta vielä 

pahempaa on, jos on juureton eikä tiedä juuri mitään omasta polveutumisestaan. Minun suvussani on 

talollisia ja työmiehiä, pitkä liuta torppareita, huutolainenkin joukossa. Jokunen piikakin aviottomine 

lapsineen, renkejä totta kai, amerikan-kävijöitä ja sille tielle jääneitä. Kansalaissodan valkoisia ja punaisia, 

yksi jopa teloituskuopan reunalta takaisin elämään vetäisty. Minun niin kuin monen muunkin suvun piiristä 

voisi tällaista tarinaa jatkaa loputtomiin ja nähdä, kuinka historian pienet ja suuret virrat yhdistyvät 

yksittäisissä ihmisissä, pitkän suvun jäsenissä. Luulenpa, että tiedostaessani tämän ja tuntiessani edes 

hiukkasen sukuni vaiheita olen ihmisenä hieman jalostuneempi ja samalla nöyrempi. 

 
 


