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Helkkilan Hellman-
suvun

pidettiin lauantaina 18. 4. Hel-
singissä Elannon kerhohuoneis-
tossa. - Suvun j äseniä oli tilai-
suuteen saapun,ut eri puolilta
maata L25.

Sukutoimikunnan puheenjoh-
taj an hallintoneuvos Ilrrrari He-
lomaan lausuttua osanottai at
tervetulleiksi ja selostettua toi-
m:,kun,nan työtä dir.cant. Yriö
Helkiö puhui suvun menneiden
polvien ja viirne sukukokouksen
j äIkeen poistun eiden muistolle.
Pää'.ioh-raj a Antero Piha esitti
selostuksen eri sukuhaaroista i a
iijkkeenhari. A4tero Tiirikka
kertoi kuulumisia suvun van-
hcilta asuinsijo-ilta Rauman rnaa-
ia iskunn ass a.

Sukukckoukseen oli saatu val-
miiksi rouva Ilma Orkannon laa-
tima 1'56-sivuinen sukukir.j a, io-
ka sisäItää tiedot Ku.lamaan
Helkkilän ensim,mäisen isännän
Emanuel Hellmanin ( 1794-1881)
karkista j älke1äisistä sekä rouva
Orkam,on valtionarkistossa suo-
,rittamien Iaaj oj en j a ai'kaavie-
vien tutkimusten tulcksena tie-
Cot suvun aikaise'mista esi-isistä
154O-,luvulta saakka. Pääjohtaja
Piha esitti suvun jäsenten kiitok-
-qet rva Orka"molle hänen arvok-
kaasta työstää'n

Ill an kuluessa pidettiin myös
virallinen sukukokous, jossa pu-
heenjohtajana toi,rni apul,aisjoh-
taja Veikko }trelomaa ja sihtee-
rinä rouva Sirkka Björirqvist.
Sukutoimikunnan puheen[ ohta-
j aksi valittiin edelleen hallinto-
neuvo's Ilmari Helomaa He]sin-
gistä. Sukutoi'mikun,nan muiksi
i äseniksi valittiin: Liisa Tiiri-
kan sukuhaarasta liikkeenharj.
Antero Tiirikka Vermuntilasta,
lähettäjä Onni Erälaukko Hel-
singistä, rou,va Sy1vi Ka'rtano Ni-
hattulasta j a rou'T/a Saima Leh-
tonen Raumalta; Amalia Ylitalon
suku,haarasta rouva Sirkka
Björkqvist Helsingistä, toimin-
nantchtaja Jaimari Mattila Jy-
vät:kvlästä, ja maanvilj. Vieno
it/Iattila Kulamaalta; Kustaa Heli-
manin sukuhaarasta pääj ohtaj a
6nrf sro Piha Helsin,gistä., opet-
taj a Eero Helkiö Somerolta, dir.
cant. Yrjö Helkiö Myllykoskelta
ja rouva Sc'ma Hallakorpi Hel-
singistä; Samuli Hellmanin suku-
ha arasta rouva Il;ma O'rkamo,
dipl.ins. Antti Riirhimäki ja rou-
va Eivi Karjalainen Helsingistä;
Juho Hellman-Helomaan suku-
haarasta hallintoneuvos Ilmari
He1c,maan lisäksi apulaisjohtaja
veikko Helomaa Helsingistä; 5a
Eeva Kestilä,n sukuhaaraita rou-
,nr'at Lyyli .Nunmi Kulamaalta ja
Salli Honkineq Laitilasta.

Myöhem,min illan kuluessa
di,pl.ins. Antti Riihimäki palautti
mieliin vanho,ja' tietoja suvun

Itra"i";anhem,mista, id lehtori
lnimi Molnår esitti yksinlaulua.
I titaisuuden päätökseksi kirkko-
Iherra Ruclolf MoInär piti lyhyen
i hartaushetken.
I Seuraava sukukokous päätet-
tiin pitää, mikä'li mahdollista,
Raumalla \,/uonna 1069.

sukukokous


