
Srnanuel j a
ILLL..satoJa, nr_l_n

laa j entunut.

9 !4Eut o imilrunn-an plrh.i_: n l_1garl_ Iielomaan t erye!.dy F sanat

Emanuel liellmanin jälkeläistenn helkkilän Hellmanin suvun, sukutoi-
mikunnan puolesta julistan suvun neljännen sukukokouksen alkaneeksi.

Kokoontuessamme nyt sukukokoukseen on kantaisänämme pitämämrne EmanueL
Hel-lmanin . syntymästä - 1794 - kulunut 170 vuotta 112.7 .) . Hänen pitkän
e1ämänsä (ee v. ) päättymisestäkin on kul-unut jo 87 vuotta ja hänen 70-
vuotiaana kuolleen vaimonsa, kantaältimme Virkun l,i-j-san, kuolemasta onjo 96 vuotta. 0n kulunut 135 vuotta siitä, kun Emanuel Liisoineen aset-
tui Virkun maalle Hellmanin torppaan (lAZ9), 112 vuotta siitä, kun he
ostivat puolet Virkun tal-osta, ja ensi- syyskuun 1 päivänä on 1 1 0 vuotta
siitä, kun Virkun talon maid.en tultua halotuksi HelkkiLä ensi kerran
merkittiin tilana maareklsteriin, tilan käsittäessä maarek,merkintöjen
mukaan 31 ,45 ha viljeltyä maata 1a 82rA5 ha vilj.kelp. metsämaata, e1i-
joutomaa mukaanluettuna kaikkiaan 118,64 lna. Vierailla on Hel-kkilä,josta sittemmin on erotettu al-uei-ta 1ohkomalla, ollut jo ,5 vuotta.

liisa Heflmanin jä1ke1äisiä on nykyisin el-ossa useita
on suku vuosikymmenien vieriessä ja sukupolvien vaihtuessa

Viime sukukokouksessa Raumall-a, mistä rneille kaikille jäi kauniitja mieluisat muistot suvun syntysijoilta -, oli läsnä noin 150 suvunjäsentä. Silloin mukana olleista rt ovat nyt poissa vanhan polven ed.us-
ta jat r nlin että tääl-1ä ei ole kantavanhempien lastenlapsista ke'bään
mukana. Oltermannimmekin on polssa ja suvun asj.ain hoito on jäänyt
tolmikunnassa yksinomaan nuorempien polvien käsiin.

Viime sukukokouksessa o1i mukana kaikkien kuuden sukuhaaran edus-
tajia. Tä11ä kertaa on viisi sukuhaaraa edustettuna, sillä Eeva Kes-
tilän sukuhaarasta ei liene täällä ketään. Yhteys heihin on kultenkin
säilynytr IIlIIt. sukukirjaa on siihen sukuhaaraan tilattu useita kappa-
leita.

Niiden 15 vyoden aj-kana, joina sukutoimikunta on toirninutr oor
kuöen tiedämme, saatu jo.Lain aikaankin suvun menneidyyden vaalimiseksi
inlyhtenäiåyyden yIläpitåmiseksi. Viittaan vain Emil itäf tiOn mulstel-
mien monistamiseen ja kantavanhempiemme muistokiven pys$yttämj-seen.

Viime sukukokouksen jälkeinen suurtyö on ollut sukukirjan aikaan-
-sarof-nen. Kysymyksessä on ollut valtava työ, on hanFittu suEusäffiTtksiä
kirkkoherranvirastoista ja lomake- ym. tietoja suvun jäseniltä helstä
itsestään ja heidän lähimmistään , & llmanuel Hellmanin jä[cipolvien se]--vittelyn runkona ovat olleet Dmil- Helkiön meille tavattoman arvokkaatmuistelmatr ja menneiden vuosisatojen osalta on ll-ma Orkamo valtionar-
ki-stossa suorittamiensa tutkimusten perusteella päässyt esi-isiemme sel--vittelyssä ajassa taaksepäin 1 540-1uvu11e saakka. Kaiken tämän aineis-
ton on Ilma 0rkamo sitten muovaillut yhtenäiseksi kirjaksi, mutta siitä
asiasta puhumme myöhemmin erikseen.

Tämän kokouksen järjestely: afku täällä yläkerrassa, parin ohjelma-
numeron jälkeen siirrymme kerrosta alemmaksi, jossa syömme. Myöhenimin
jatkamme ohjelmaa taas tääl-lä y1hää1lä. Ruokailu pikkupöydissä, ja
toivomus oDr että kukin halunsa mukaan vaihtaa välil-lä pöytää, jotta
kaikki tode]]a voisivat tavata toisensa.

Kokouskirjeissä ol-en il-moittanut, että muualta tull-eet suvun jäsenet
ovat huomenna tervetulleet kahvil-1e kotiini. Omasta ja vaimoni- puolesta
toista*rtämän kutsun. Val-itettavasti kotimme pienuuclen takia täytyy tämä
kutsu rajoittaa muualta tulleisiin, toivomme saavamme myöhemmin tilai-
suuden kutsua luoksemme helsfu1kiläisiä. Järjestelyjemme helpottamiseksi
klertää l-1sta r johon toivo?ffi''ukaan tulevien merkitsevän nimensä.

liyvät sukulalset. Iielsinkiläistefi"*E*ouksen järjestäjien puolesta
lausun teidät kaikki tervetulleiksi ja toivon tästä illasta jäävän mie-
Luisan muiston teille kaikille.


