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Helkkilän Hellrnanin
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Helkkilän-Hellman -slrvun jäsenet kokoontuivat sukukokoukseensa Rau-malle lauantaina. 'Kutsukortin oli saanut kihes tuhal- lr"trirå" öär""ärH e ll m a n i n jålkeläistä, l-ojrt? .pari sataa henff- ,rrpoi .ur,oium#!
seurakunnan monitoimitaloon 

-Meririitiin. 
Ennen M."irirtiiti t<otooniumistal

laskettiin kukkalaite 
_E-manuel 

ja Liisa Helha*n *uirtotiu.ff. n"uman uanl
halla hautausmaalla. Myös sankarihauta kukiiettiin *oiriorupput.ötta. 
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Suvun påämies eli oltermanni llmari H e I o m a a on koonnut tiedot
su\run jåsenistå sukuselvitykseen, joka kattaa vuodet lg6L?8. Teos
on jatkoa aiemmalle tutkimukselle.
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Lehtori Elmi Molna'r mainit-l
si hautausmaalla vietetyssä muisb- 

|

hetkessä, että jåtämme nuorille p.-,
rinnöksi rakkautta, usko a ja rukous-
ta. Mutta vaikka suuntaamme kat-
seemme tulevaisuuteen, muistamme
silti vanhempiemme ja esivanhem-
piemme työtä, Molnår korosti. Vir-
ren 475 sanoin kunnioitettiin mennei-
den sukupolvien ahemrsta. - Helk-
kilan-Hellman -suku keräåntyi jo
seitsemättä kertaa yhteen, tämån-
kertaisen sukujuhlan kokoonkutsuja.
tuakoitsija Antero T i i r i k k a
kertoi. Tapana on ollut viettäå yhtei-
nen juhla joka viides vuosi, mutta I

edellisestä kokoontumisesta on vie- r

råhtänyt jo kuusi vuotta. Syynä on I

ollut uuden sukuselvityksen tietojen i

hankkimisen vaikeudet, selvitti An- 
i

tero Tiirikka tervehdyssanoissaån.

Suvun oltermannina eli påiåmiehe-
nä toimii hallintoneuvos Ilmari H e -
I o m z&, joka on laatinut sukusel-
vityksen jäsenluetteloineen. Sukutoi-
mikunta on teettänyt tutkimuksen
Helkkilän talost a ja sen pihapiiristä
sellaisena kun se oli Hellman-suvun

sitä hallitessa 1900-luvun vaihteessa.
Tilasta on laadittu rakennushistorial-
linen selostus.



mäån aina tiouluvulte ästi. ffiil-
måinen tunnettu kantaisä on Rau-
man maalaiskunnan Kulamaan kylåis-
sä sijainneen Sunilan talon isåntä
Sven eli Suni Antinpoika. Kyseinen
Suni Antinpoika isännöi taloa vuosi-
na 154O-1555.

Piiåjohtaja, maat. ja meisät. tohto-
ri Antero Pihan esittelemät su-

nille. Antero Piha kertoi olleensa mu-
ltaqe Hellman-suyun kokoon!Sl11.!r,
sa ensimmåih6tä'lättien.'

:t
vat petkåiståiån miesten keskeisiä, I

mukana oli vain pieni piiri, mutta su- |

vun la4ietessa on suosiokin kasva- |

nut. Mikäli laskettaisiin suoraan ale- |

nevassa polvessa kaikki suvun mies- I

puoliset jåisenet, heitå olisi elossa til- I

lä hetkellä 17, Iaskeskelee Antero Pi-
ha.

Sanna'Mari Nakola, 7, Henna-Matia Nakola ja kolmivuo-
tias Juha'poika olivat lähteneet Pertti-isånså kanssa tutustumsår su-
kulaisiin. Nakolat ovat kotoisin TL Lapin Ala-Kieriltå.



Helkkilån Hellman.suvun jåsenet kokoontuivat Raumalle viettråmiiån seits€må,neiå sukujuhlia. Juhlat on pyritty jiirjeståmåån viiden vuoden

vålein, ja lauantaiseen juhlaan saapui sukulaisia aina pååkaupunkia myöten.


