
 
Raija Kerätär  170799 
OULU 
 
 
 
PÄTSIN SUKUJUHLA VANTTAUSKOSKELLA 17.7.1999 
 
Juhlapuhe 
 
341 vuotta taaksepäin on aikaa, joka yhdistää täällä olijat 341 vuotta sitten, vuonna 1658 syntyi Filip Pätsi, 
jonka jälkeläisiä on tänään täällä koolla mukava joukko. 
 
Alkuun haluaisin kertoa hiukan omasta osuudestani tässä suvussa. 
 
Minun pappani Kerättären Jalmarin isä Heikki oli aikoinaan erikoisen pitkä mies. Tuohon aikaan yli sata 
vuotta sitten olivat ihmiset keskimäärin huomattavasti lyhyempiä kuin nykyään. Mutta Heikki, eli äiji-vainaa, 
niin kuin isä ruukaa sanoa, oli kaksimetrinen ja erosi porukasta. Tämän takia  äiji-vainaa sai liikanimen " 
Korkia-Heikki". 
Korkia-Heikki oli tuumannut nuorena miehenä, että " Emmiä muuta Jumalalta toivo ko että saisin pikkuisen 
ja mustan akan." Ja tämän toiveen takia minä ja muutkin Kerättäreläiset ovat täällä tänään ja Pätsin suvun 
jäseniä. Korkia-Heikki nimittäin otti vaimokseen Greta-Liisa Määttä-Peltoniemen vuonna 1896, siitäkin jo yli 
sata vuotta aikaa. 
 
Tämä suku on lähes 350 vuoden aikana levinnyt tiiviiksi tänne Pohjois-Suomeen ja myös laajalti ympäri 
maailmaa. Sukua selvitellessä on tuttua, että aivot meinaakin nyrjähtää heti siskon-miehen-sekun jälkeen. 
Sitten puhutaan vaan sukulaisista. Maija Pätsin ja hänen  kumppaneineen kokoama teos suvun jäsenistä on 
mielenkiintoista luettavaa. Monet avioparitkin ovat yllättäen huomanneet olevansa sukua keskenään. Itse 
olin varma, että oma mieheni ei voi olla Pätsejä, koska on kotoisin Raumalta. Näin ilmeisesti olikin, mutta 
sen sijaan hänen lapsensa, eli tytär ja poikapuoleni olivatkin sitten jo Pätsin jälkeläisiä. 
 
Meitä on tänään täällä koolla mahtavan suuri joukko. Mistähän kiinnostus sukuun ja omaan historiaan johtuu 
? Sanonta "veri on vettä väkevämpää" sisältää jotain siitä voimasta, joka on saanut meidät tänne 
kokoontumaan. Ajattelin, että täällä yhteen kokoontumisessa on läsnä kunnioitus ja arvostus menneitä 
sukupolvia kohtaan. Meitä yhdistää historia, mutta   meitä  yhdistää myös nykypäivä. Pätsin suvun vaiheet 
Koillismaalla ja Pohjois-Suomessa eivät ehkä suuresti poikkea tämän alueen muista suvuista, mutta 
poikkeaa selvästi jo esim. Keski-Suomalaisten, rannikkoalueiden ja Lapin sukujen vaiheista. Me jaamme 
nykyäänkin näitä piirteitä tavassa olla ja elää, asioissa joita me arvostamme ja pidämme tärkeinä, ikään kuin 
tavassa suhteutua. Suhtautua toisiin ihmisiin, työhön, luontoon, elämään ja kuolemaan jne. 
 
En tiedä onko se ainoastaan Pätsin suvulle ominaista, mutta näillä alueilla eläneille ja eläville on ominaista 
työn kunnioitus ja sen merkitys koko ihmisen minäkuvan muodostumisessa. Vain kovan työn tekijä on ollut 
kunnon ihminen, niin toisten kuin itsensäkin silmissä. 300 ja vielä 30:kin vuotta sitten se oli ainoa tapa, jolla 
pysyä hengissä ja saada samalla arvostusta. Ei ole ihme, että työn tekemisen merkitys on vieläkin niin 
voimakas. Voidaan vaikka tappaa itsensä työllä, koska se on ikään kuin tapa ansaita " kunnian kruunu." 
 
Toinen tyypillinen piirre ainakin omassa lähisuvussani on  vaatimattomuus. Jos itse tekee jotain 
ansioitunutta, on se sitten muiden homma kehua, itseään kehuvaa ja esille tuovaa katsellaan karsaasti. 
Tämä on kuin viesti: Olet samaa joukkoa kuin me muutkin. Yksi on ryhmän jäsen, kuulut joukkoon, yksin en 
ole mitään. 
 
Yksi ilman sosiaalista yhteisöään, perhettä, kyläyhteisöä, sukua on hukassa, yksin.  Sosiaalinen yhteisö on 
kuin tausta ihmistä esittävässä taulussa. Yhteisössä ihminen kiinittyy todellisuuteen, kasvaa ja kehittyy 
yhteisön tapojen ja käsitteiden muodostamassa ympäristössä. Ihminen sosiaalistuu eli muovautuu 



ympäröivän  joukon vaikutuksesta vauvasta alkaen. Kaikki tietävät kertomuksen Tarzanista, apinoiden 
kuninkaasta, jonka kehittymistä ohjasivat apinat ja viitdkon lait. Ihminen kehittyy tällä tavalla. 
Persoonallisuusikään kuin kehittyy ympäröivän sosiaalisen kentän vaikutuksesta. Tässä kentässä ihminen 
saa viestejä siitä "kuka ja minkälainen minä olen". Tällä tavalla persoonallisuus, ajatukset, merkitykset ja 
käyttäytyminen muovautuvat koko ajan. 
 
300 vuoden ajan Pätsin suvun perheissä, minun kohdallani jo 10 sukupolven ajan tälläista sosiaalistumista 
on tapahtunut. Toimeentulon niukkuus, nälkä, ahtaus, kylmyys, sodat ja kuolema ovat vaikuttaneet 
sukuumme ja sitä myötä itseemme. Myös ilo, rakkaus, leikki, onnistuminen, syntymä ja elämän jatkuminen, 
elämän monenlaiset värit, ovat olleet läsnä ja vieneet meitä eteenpäin. 
 
" Veri on vettä väkevämpää" kertoo jotain yhteenkuuluvaisuudesta " heimoveljeydestä". Veri on sen 
biologisessa mielessä ehtinyt vaihtua jo moneen kertaan 10 sukupolvessa. Nykyiset geeniteknologian 
asiantuntijat voisivat senkin selvittää, kuinka paljon jonkun meistä täällä olijoista ja Filip Toemaanpojan 
veressä ja perimässä olisi yhteistä. Minä kuitenkin uskon, että tuo samaa verta oleminen on enemmänkin 
tuota samaa kulttuuria, kokemusten kautta syntynyttä tapaa olla ja elää. Nämä ovat sellaisia ominaisuuksia, 
joiden muuttuminen vaatii usean sukupolven ajan. 
 
Tänä päivänä ei uskalla pitää puhetta ilman mainintaa EU:sta. Näyttää kuitenkin siltä, että EU:n  avustaman 
tai ilman Pätsin jälkeläisten manttaalit ovat aika leviällä ja leviävät koko ajan. EU:ssa väitetään pärjäävän 
parhaiden, jos arvostaa omaa taustaa ja kulttuuria. Ne arvot ja ominaisuudet, joita omassa itsessämme 
kannamme, on meidän hyvä tunnistaa ja tulla niistä tietoisiksi. Tulisi yhä enemmän miettiä: "Mitä minä 
oikeastaan pidän tärkeänä ja oikeana". Tämän jälkeen tulee vain toteuttaa näitä joka päivaisessä 
elämässään. Ihminen, jonka arvomaailma on ristiriidassa elämän konkretian kanssa, on ajan myötä 
rikkinäinen ja voi huonosti. Paras tapa tarkistaa, toteuttaako todella  itselleen tärkeitä  asioita, on vilkaista 
omaa viikkoallakkaansa ja katsoa, mihin aikanansa käyttää. 
 
Kesän ollessa kauneimmillaan on helppo yhdessä todeta, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Itse asiassa 
lottovoiton tapaiset rikkaudet olisi ehkä  saanut parhaiten syntymällä johonkin muuhun sukuun. Suomeen ja 
suomalaisuuteen meidän juuremme tiiviisti liittyvät, nälkävuosiin, itsenäistymistaisteluihin, nykyajan 
työttömyyteen. Paremminkin on niin, että Suomelle on ollut lottovoitto saada asukkaikseen sellaisia sukuja 
kuin Pätsin suku on. Henkinen perintömme, suoruus, rehellisyys, jumalan pelko, työn kunnioitus, 
vaatinattomuus. Henkinen perintömme on ollut rakentamassa isänmaatamme siihen, missä se tänä päivänä 
on. 
Tänään Pätsin sukujuhlassa kajauttakaamme kolmikertainen ELÄKÖÖN isänmaalle. 
 


