
Virpi Sikiön tutkimusten tarkempi selostus   

Tutkimukseni kattaa tällä hetkellä jo lähes kaiken Ruokolahden kirkonkirjoista saatavan Sikiön-
sukuisten tutkimusaineiston 1720-30 -luvulta vähintään 1930-luvulle, suurelta osin nykypäivään.  
Sikiö-tyttäret olen tutkinut mahdollisuuksien mukaan kolmanteen polveen niin, että kolmannen 
polven avioliitto ja kuolinaika on tutkittu sekä tiedot onko jälkeläisiä vai ei. 1900-luvulla 
syntyneiden Sikiö-tytärten jälkeläiset pyrin tutkimaan nykypäivään. Ruokolahdelta muualle 
muuttaneita olen tutkinut mahdollisuuksien mukaan, nimenkantajien kohdalla pyrin nykypäivään, 
tytärten kohdalla joudun tinkimään.  Tämä työ on jonkin verran kesken, mutta on jo enemmänkin 
paikkailua.   

Ruokolahden Sikiöiden varhaisempien aikojen, 1500-1600 -lukujen tutkimusta olen myös tehnyt 
maakirjoista ja henkikirjoista, mutta se kaipaa vielä työtä. Jonkinlainen runko/hahmotelma on jo 
olemassa.  Ruokolahdellahan Sikiöitä oli runsaasti jo 1500-luvulla, toisin kuin esimerkiksi 
Käkisalmen läänissä. Tutkimuksissani olen löytänyt hämmästyttävän vähän todistettavasti muualle 
muuttaneita Ruokolahden sukuhaaroja. Katoa on, mutta on vaikeaa osoittaa, mihin jäljet johtavat. 
Todennäköisintä on, että muualle muuttajia löytyy kantatilalta jo pois lähteneistä Sikiöistä ja 
muihin Ruokolahden kyliin asettuneista. Lähiaikojen tavoitteena onkin tutkia muiden Sikiö-
paikkakuntien varhaisimpia Sikiö-sukuisia ja pyrkiä selvittämään muuttoliikkeitä. Tärkeisiin 
alueisiin kuuluu myös Äyräpään suunta ja muuttoliike sieltä Käkisalmen läänin suuntaan. Lisäksi 
tulisi selvittää Sikiöiden muuttoa Inkeriin (Sykiäiset) sekä Pietariin. Melko todennäköistä on, että 
Sortavalan seutu, Käkisalmenlääni ja Inkerin alue saivat Sikiönsukuisensa joko Äyräpäästä 
Uudeltakirkolta tai Ruokolahdelta tai jommastakummasta mutkan kautta. 

Ruokolahden Sikiöiden lisäksi tutkimuksistani löytyy jonkin verran Inkerin Tuutarin ja Hietamäen 
Sykiäisiä sekä Jalasjärven Sikiön torpan sukuja. Tutkimukseni luovutettujen alueiden Sikiöistä 
rajoittuvat pääasiassa vanhempaan aikaan ennen 1700-lukua. 

 

Ruokolahden Sikiöiden sukukirjan tutkimussuunnitelma 

Tavoitteenani on julkaista Ruokolahden Sikiöiden sukukirja muutaman vuoden sisällä. Kirjasta 
tulee omakustanne. Sikiön sukuseura ei osallistu kirjan tekemiseen eikä kustannuksiin, koska sillä 
ei ole resursseja eikä varoja. Nykyään ei ole juurikaan mahdollista anoa mistään apurahoja 
tavallisen sukukirjan tekemiseen. 

Kirja tulee sisältämään mahdollisimmat täydelliset sukutaulut Ruokolahdella eläneistä Sikiöistä 
1700-luvun alusta nykyaikaan sekä Ruokolahdelta tänä aikana muualle muuttaneet Sikiö-nimeä 
kantavat, (mahdollisuuksien mukaan myös avioituneita tyttäriä ja heidänkin jälkeläisiään) sekä 
ruokolahtelaiset Sikiö-tyttäret vähintään kolmanteen polveen. Kirja käsittelee paljon 
ruokolahtelaisia sukuja, koska tytär-tutkimusta on runsaasti. Lisäksi pyrin tutkimaan 1900-luvulla 
syntyneiden Sikiö-tytärten jälkeläiset nykypäivää, elivätpä he missä tahansa.  



Ruokolahden Sikiöt jakautuvat tietysti jonkunlaisen jaottelen mukaisesti sukuhaaroihin, on 
makuasia, miten jako tehdään ja miten haaroja nimitetään. Olen päätynyt alustavasti 
seuraavanlaiseen jaotteluun: 

Suur-Sikiön Hannon jälkeläiset: 
* Heikki Hannonpoika (s. n. 1640) 

                                   *Hanno Heikinpoika (s. n. 1660); Hölmölän haara, nimenkantajana kuollut 
                                          * Tuomas Heikinpoika (s. 1683); Torsantaan haara, sisältää mm. Kesselilän,      Torsansalon, 
Hännilän, Reinikkalan, Sahiluoman sukuhaaroja 
* Pietari Hannonpoika (s. n. 1650), nimenkantajana kuollut 
* Tuomas Hannonpoika (s. n. 1660), sis. mm. Laamalan, Lassilan, Sallansalon, Mustakulkkulan/Sutelan, Hännilän ns. 
Hyrmän, Ilmajärven sukuhaaroja 
* Hanno Hannonpoika (s. n. 1660), Sikiölän Hannolan sukuhaara, joka sis. mm. Kurrolan, Suurenpäänmaan, 
Joenmäkeläisten (Sikiölä 4), Kietävälän, Ronkolanmäen sukuhaaroja 
Väha-Sikiön Antin jälkeläiset: 
* Heikki Antinpoika (s. 1675), sisältää mm. Vehviälän torpan, Vehviälän Harmaisen, Hauklapin ja Viipurin haaran  
* Paavo Antinpoika (s. 1684), sisältää Soinilan ja Säkkijärven sukuhaarat, jotka ovat nimenkantajana kuolleet 
Laamalan Sikiöt: 
* nimi vaihtuu 1700-luvun puoliväliin tultaessa Laamaseksi, joihin tutkimus on lopetettu 
Jääsken Sikiöt: 
* Tahvo Berntdinpojan (1732) jälkeläiset, sukuhaara sammuu nimenkantajana jo 1800-luvun puoliväliin.  
 
Jaottelen mukaiset sukuhaarat käsittävät noin 10 000 jälkeläisen tiedot, lisäksi puolisot. Kaikista 
sukuhaaroista on myös lyhyehköt kirjoitetut selostukset. 

Sukutaulujen lisäksi perheistä on perheteksti, jossa kerrotaan kuinka perhe on elänyt - ja kuollut. 
Perhetyypin (suurperheet ja niiden koostumukset) selvittelyyn olen käyttänyt paljon aikaa. 
Perhetekstejä en kuitenkaan aio kirjoittaa nykyään elävien perheistä. Niin mielenkiintoisia kuin 
nämä olisivatkin, henkilötietolaki asettaa tälle liikaa esteitä. Tiedothan olisi kerättävä jokaiselta 
henkilökohtaisesti.  

Kirjassa on lisäksi osio, jossa on henkilötekstejä/henkilökuvia Sikiön suvun yksittäistä henkilöistä 
tai kuvauksia tarkemmin yksittäisistä perheistä. Näissä on jonkin verran mukana tarina-ainesta, 
mutta mitään tarinakirjaa tästä ei tule. Jos tarinoita kertyy paljon, ne olisi parempi joskus julkaista 
omana kirjanaan.  Tähän osioon tutkin tuomiokirjoja, vanhoja sanomalehtiä sekä kaikkea 
mahdollista ja mahdotonta aineistoa! 

Oman osionsa muodostaa historian tutkintamenetelmin tehty selvitys miten Ruokolahden Sikiöt 
ovat eläneet, syntyneet, kuolleet, avioituneet, sairastaneet tai mitä he ovat tehneet elannokseen, 
ylipäätään mitä heidän elämänkirjoonsa oli kuulunut ja miten kunkin historiallisen ajanjakson 
tapahtumat kenties vaikuttivat heidän elämäänsä. 

Lisäksi kirjassa on varhaisempien 1500-1600–lukujen Sikiön suvun historiaa niin Ruokolahdelta 
kuin toivottavasti muiltakin tärkeimmiltä Sikiö-paikkakunnilta, joskaan yhtenäisiä sukutauluja 
tuolta ajalta tuskin on mahdollista aukottomasti tai kiistattomasti laatia. 

Ja valokuvia! Ne ovat sukutaulujen, perhetekstien ja historian lisäksi tärkeä painotusalue. 


