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Sikiön sukuseurassa alettiin pari vuotta sitten oikein tosissaan patistella ihmisiä muistelemaan. Kirjasta 

tuskin kukaan silloin vielä edes haaveili. Aika pian muistelmat puhuivat itse puolestaan. Kirjan 

toimittaneelle Virpi Sikiölle syntyi ajatus, että nämä on tallennettava ja kerrottava laajemmallekin yleisölle.  

Sikiön sukuseuralla ei ollut vielä omaa julkaisua, joten omalle kirjalle oli suuri tarve. Ruokolahden Sikiöiden 

sukukirja on valmistumassa vuoden, parin sisällä, mutta se ei ole sukuseuran hanke, vaan Virpi Sikiön 

yksityinen hanke. Lisäksi Ruokolahden Sikiöiden sukukirja kattaa luonnollisestikin vain Ruokolahden Sikiöt ja 

sieltä lähtöisin olevat. Kattavaa Sikiöiden sukukirjaa saamme odotella vielä kauemmin. Toisaalta tällainen 

kirjojen julkaisujärjestys ei ole ollenkaan huono. Sukutiedot kyllä säilyvät kirkonkirjoissa ja tilikirjoissa, joissa 

ovat tähänkin asti olleet, mutta suvun muistitieto on koko ajan katoava varanto. Tietysti joka päivä syntyy 

uutta muistitietoa, mutta valitettavasti sitä ei koeta vielä aikapäiviin muistelemisen arvoiseksi. 

Muistelmia koottiin tiedottamalla eri lehdissä, kilpailun avulla kesällä 2013 sekä kyselemällä ja 

patistelemalla sukua muistelemaan. Vaikein ja työläin osa kirjan teossa oli saada suku innostumaan 

muistelemisesta. Usein vähäteltiin omien muistojen arvoa. Kirjoittaminen ja muiston saattaminen 

kirjalliseen muotoon koettiin joskus jopa ylivoimaiseksi. Suurin osa muistelmista kuitenkin tuli muistelijoilta 

kirjoitetussa muodossa, vähemmän kuultuna tai haastattelemalla. Kirjoittajia, kertojia ja haastattelijoita on 

kirjassa 62. Muistelmia ja tarinoita on lähes sata. Niiden pituudet vaihtelevat muutamasta rivistä 

pariinkymmeneen sivuun. Myös kaksi runoa on mukana.  
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Turhaan ihmiset vähättelivät kirjallisia kykyjään, sillä kirjan perusteella voidaan sanoa, että Sikiön suvussa 

osataan kirjoittaa! Joukossa on suorastaan kaunokirjalliset mitat täyttäviä tekstejä; tekstejä joissa on 

draaman kaari, hienovaraista huumoria, monisävyisyyttä ja rehevää ilmaisua. Mutta ennen kaikkea – kun 

tekstit tulevat suoraan kertojien sisimmästä, ne eivät jätä lukijaakaan kylmäksi. 

Jos ja kun muistelemista jatketaan, on haastatteluihin panostettava enemmän. Silti edelleenkään ei pidä 

odottaa haastattelijaa sukuseuran tai muun ulkoisen tahon järjestämänä, vaan suvun nuorempien jäsenten 

olisi otettava vastuulleen omaistensa haastatteleminen tarpeeksi varhaisessa vaiheessa.  Valmistunut 

muistelmakirja toivottavasti innostaa kaikkia sukuja muistelemaan ja muisteluttamaan. Ehkä kirja inspiroi 

myös aiheiden löytämisessä.  

Niin kuin arvata saattaa muisteltujen aiheiden ja käsittelytapojen kirjo on ollut laaja. Valmis kirja haluaakin 

viestiä, että muistelemisen arvoisia asioita on äärettömästi. Onko edes olemassa niin vähäpätöistä aihetta 

tai sattumusta, mitä ei kannattaisi muistella? Aina ei tarvitse kertoa koko sukutarinaa, pieni 

muistonpalanen, sattumus tai yksittäinen muistikuva ovat kertomisenarvoisia. Myös nykypäivää lähelle 

tulevat muistot ovat arvokkaita. Ne ovat muistoja siinä missä ikivanhat, ehkä jo perimätietona tulleet 

tarinatkin.  Kirjan aiheita ei rajattu millään tavoin, korkeintaan joitakin henkilöitä pyydettiin muistelemaan 

tiettyä aihetta. Ainoa kriteeri on ollut muistojen liittyminen jollain tavoin Sikiön sukuun tai Sikiönsukuisiin 

henkilöihin. Sikiönsukuisuus on aina ymmärretty meidän sukuseurassamme hyvin väljästi. Myös Sikiön 

suvun ulkopuoliset henkilöt ovat lähettäneet muistojaan Sikiöistä. Siitä olemme erittäin kiitollisia.   

Kirjaan on koottu se materiaali, jota ihmiset ovat halunneet tarjota. Juuri mitään ei ole jätetty pois. Joitakin 

aiheita meillä muisteltiin enemmän kuin toisia, joistakin tyypillisistä muisteluaiheista taas ei syntynyt 

tarinaa. Sikiönsukuisten muistelmat tuskin poikkeavat suomalaisten muistelmista yleensä. Ehdoton 

mieliaihe muisteluille on sota ja poikkeustilanteet. Ne tulevat meilläkin hyvin esille. Myös suvun 

edesmenneitä, persoonallisia henkilöitä on muisteltu. Sen sijaan meillä ei muisteltu vuoden 1918 

tapahtumia. Ja vuosisadan rakkaustarinakin meiltä jäi vielä puuttumaan, vaikkei rakkaudesta suinkaan 

kokonaan vaiettu.  

Varsinaista kronologiaa ei kirjassa ole, korkeintaan hyvin löyhästi pohjakehyksenä. Evakkomatkoihin ja 

sotaan liittyvät muistelmat on koottu yhdeksi ryppääksi kirjan keskivaiheille. Kirjan muistelmien 

”sillisalaatti” kuvastaa muistelemisprosessia: muistothan ovat melkoisena sekamelskana meissä jokaisessa, 

eri aikakerrokset sekoittuvat, yksi muisto synnyttää toisen, välillä puidaan nyrkkiä, pistetään kädet ristiin ja 

naurusta mennään kyyneliin.  Kertojien ”äänet” on pyritty säilyttämään ja tekstejä toimittamaan niin vähän 

kuin mahdollista. Joidenkin tekstien luettavuutta on hiukan paranneltu. Jokainen sanamuoto, ilmaus jopa 

sanajärjestys tuovat esille juuri sitä tarinaa ja sellaisena kuin muistelija on halunnut. Toimittajan rooli on 

vain välittää se tarina kirjan kansien väliin muiden luettavaksi ja tuleville polville talletettavaksi.      

Vaikka alaotsikkona on ”Muistelmia Sikiön suvusta”, sopii kirja muidenkin kuin suvunjäsenten luettavaksi. 

Muistelmakirjoja on julkaistu melko runsaasti, myös kaupallisten kustantajien toimesta ja niitä luetaan 

paljon. Eikä ihme, koska muisteleminen on ihmisluonnolle ominaista, siinä on jotain universaalia, joka 

herättää vieraassakin tuttuuden tunnun ja saa aikaan yhteenkuuluvuutta. Toimittajan ja sukuseuran nöyrä 

toive onkin, että kirjaa ostettaisiin runsaasti ja näin palkittaisiin toimittajan ja muistelijoiden rankka urakka. 

Kovat kannet tekevät kirjasta myös hyvän lahjakirjan. Tehdyn työmäärän lisäksi muistelmakirja on ollut 

sukuseuralle suuri rahallinen satsaus, jossa on jouduttu käyttämään jonkin verran lainattua rahaa. 

 


