
Pöytäkirja Helkkilän Hellmanin suvun

virallisesta sukukokouksesta, joka pidet-

tiin Rauman vesltornln ravlntolassa

28.6. 1969 sekä selostus muista sukuko-

koukseen liittyvistä tilaisuuksista 28-29

päivinä kesäkuuta 1969.

IleLkkilän Hell-nani.n suku kokoontui 5 :nteen sukukokouk-

seensa Raunalle 28.6.1969. $uvun jäsenet keräåintyivät kLo 14

Raunan hautausnaalle, jossa vrn 1959 sukukokouksen aikana pal-

Jastettiln Emanuel ja Liisa Hellnanin nuistokivi. Eänän ää-

iellä vietettlin lyhyt nulstohetkl. Aluksl veisattiln suvi-

virrestä 5 säkeistöä, Jonka Jä1keen urakoitslJa Antero fii-
rikka piti låinninhenklsen, herkän puheen nuistuttaen sij.tä
henkisestä ja hengellisestä perinnöstä, jonka edelliset suku-

polvet ovat Jättäneet. Iåinåån jälkeen haudalle laskettiln
kukkaklmppu. Yirren 4622 ,-5 Jälkeen slirryttiln vierelselle
sarkarihaud,alle, Johon myös laskettiin kukkaset.

Välittönästi tämän jälkeen alkoi varsinainen suku-

kokous Raunan vesitornin ravintolassa. läsnä o11 n. 150 $r-

\nrn jäsentä" Xmanuel ja Trilsa llellnanin lastenlapsista on elos-

sa kaksi, joista toinen - rouva IIeIna Plha - oli kokouksessa

mukana. Toinen - Välnö Helkiö on Rauman sairaalass&; ios-
ta håin lähettl tervehdyksen sukukokoukseen. Suvun nuorla

Jäsen1ä oli mukana paljon.

Kahvinjuonnin jälkeen alkoi ohJelnallinen puoli Ja

virallinen sukukokous. ?uhetta johti aluksi sukutoimikunnan
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puheenjohtaJa, hallintoneuvos Ilnari Helomaa ja virallisen
kokouksen alettua pääjohtaja Åntero Piha.

1 $ Aluksi kuunneltiin tirehtöörl Yrjö Helklön kokousta

varten nauhoitta:naa nusilkkia, jonka jälkeen laulettiin
yhtelsesti rfKotinaani onpi Suomitr. fänän jälkeen emäntä

Sylvi Karta.no toivottl suvun jäsenet tervetulleiksi Raumalle,

suvun kotiseudulle, jonka jälkeen laulettiin Eelkkilän llell-
nanin suvun marssi.

2 $ Sutrutoinlkunnan puheenjohtaja lausui muistosanat vo

1964 vietetyn sukukokouksen jälkeen kuolleiden suvurr jäsenten

nu'istoksl naini.ten erikoisesti dipI.ins. Antti Rilhinäen, jo-
ka kuoli pia^rr sukukokouksen jälkeen Ja oli erlttäin aktiivi-
nen sukutoinlkunnan jäsen. Eetken hiljaisuuilella kunnioitet-
tiin vainajlen muistoa.

3 $ Virallisen sukukokouksen puheenJohtaJaksi valittiln
pääjohtaja Antero Piha ja sihteeriksi naisterl Yieno Riibi-
näkl.

4 $ Sutcutoinikunnan puh. johtaja Ilnari llelonaa selosti
sukutoinikunnau toinintaa v3n 196+ sukukokouksen jälkeen.

fä1löln oli ehilotettu, että vanhasta Helkkilän talon pääraken-

nuksesta suoritettalsiin kansatleteel-liset mittaukset ja

pilrrettäisiin talon pohjakaava ja tilan rakennusten aaema-

kaava seilaisena kuin se oli Hellman-suvun halLltessa ti1aa.

Tiinä tehtävä on suoritettu ja professori Sakarl ?iha on

laatinut kirjasen näistä tutkinukslsta. KirjaRen trHeLkkilä

Hel-lmanin suvun aikana 1852-1909tt oli myytävänä sukukokouk-

sessa.
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5 $ Puh. joht. I. Helomaa nainitsi kirjasen rahoituksen

olevan vielä kesken, hllttaus- ja piirustustöistä sekä jul-
kaisusta on alheutunut kulujå rr. 2.500 mk. Sukukirjan nyyn-

nistä oli jäänyt rr. 400 mk, joten suurin osa kuluista ol1si
saatava kirjan nyynnistä. Sen hlnta on 30 mk.

6 $ Valittiin sukutoinikunnan jäsenet sukuhaaroittain.

Valituiksi tullvat seuraavat;

1. liisa fiirikan suvusta:

Eeva Salo, Rauma

Jarno Erälaukko, Helsinki

Antero fiirikka, Vermuntlla

Seppo Kartano, Nlhattula

2, Årnalia Y1italon suvusta:

Sirkka B j örqvi st , IleI sinki
Jalnari Mattila, Jyväskylä

Vieno Mattlla, Rauman mlk. Kulamaa

3, Kustaa llellmanln suvusta:

Yrjö Helkiö, Myllykoski

Antero 3iha, Helsinkl

Solina H,oinlla, Hel sinkl
Elni Molnar, lurku

fOUkO LehtOnOIIr M -u-i€-"'--

4. Sarnull lIellmanin suvusta:

Ilma Orkamo , Ilels inki
Eivi Karjalain€rr Helsinki

Sertti MarJomaa, Helsinki
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5. Juho Hellnanin suvusta:

Ilmari Helomaa, Helsinkt

Veikko Hel omaa, IIeI s inki

6. Eeva Kestilän suvusta:

Eeva-Maija Haapanen, Rauman m1k.

Sal1i Honkinen, l,aitila

7 $ puneenjohtajan pyynnöstä tehtlin ehdotuksla suku-
.t

toinlkunnan vastaiselle toimlnnalle. Prof. käiirt:. Piha viit-
tasi aikaisenpaan päätökseen vanhojen suvun valokuvien ke-

räyksestä. Aslan hoitanlnen Jätettiin sukutoinikunnan hoidet-

tavaksl.

I $ Keskusteltiln nyös seuraavasta sukukokouksesta. IIal-
linton. I. Helomaa nalnitsl, että nykyisessä sukutoimikunnas-

sa toimivien vanhempien suvun jäsenten jätettyä palkkansa

voi lnnostus kokousten pitämiseen laimeta. Nuorten taholta
torjuttlin tärnä ajatus ja ekonomi Jarmo Erälaukko ehdotti,
että sukukokous pidettäisiin taas 5 vuoden perästä. fämän-

kln asian holto jätettiin sukutolnnikunnan huoleksi,

9 $ Sututoinikunnan puheenJohtajaksi valittiln yksimie-

lisesti enti-nen puheenJohtaja llmari lIelomaa, vaikka hän il-
noitti haluavansa luopua puheenjohtaJan tehtävistä. Rahava-

rojen tarkastaJiksi valittiin lähettäjä 0nni Erälaukko ja

professori Kalevi Piha.

10 $ fysyttiin, onko nahdollista liittää v. 1964 ilnesty-
neeseen sukukirjaatlisäystä, johon tullsi suvussa tapahtu-

neita muutoksia. Asia jäl sukutoinikunnan kehitettäväksi.
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11 $ Virallisten asioltten päätyttyä syötiln palvälIinen,

Seurustelun lomassa puhul fd$+d+{"Rudolf Molnar. ?rof. Saka-

ri Plha selosti Helkkilän rakennushlstorlaa ja niitä tutki-
muksia, joiden tuloksena on saatu kirjanen nHelkkilä Hellmanin

suvun aikana 1852-1909n. Ottelta vanhoista Sa.nuel Hellnanin

kirjeistä luki Seppo Tiirikka.
L,opuksi puh.joht. Helomaa kiltti kokouksen osanot-

tajia ja yhdessäolo päättyi yhteisesti laulettuun lauluun
rMaa on niin kaunisn.

Sukukokous jatkui sunnuntaina 29.f,.19e9, Runsaastl

suvun jäseniä kokoontui Rauman kirkkoon jumalanpalvelukseenc

Sen alussa siunattiin lähetystyöhön Tansaniaan suvun Jäsen

Maili Yrjänen. Jumalanpalveluksen jälkeen siirryttlin seura-

kuntasaliin kirkkokahville. Siellä puhui rovastl Suominen,

joka tuntee suvun historlaa. IIåin sanoi, että nelJännen käs-

kyn siunaus seuraa sukua. Säilyköön suvun perintö uskolli-
suutena sukua ja ennen kaikkea sen hengellistä perintöä koh-

taan. I'änmln yhdessäoIo päättyi vj.rteen 427 z 1 ,4

Osa suyun jäsenistä kävi vielä Helkkilässä ja sen

jälkeen kahvllla urakoitsiJa Antero Tiirlkan koclissa.

Kokouks en puole sta

'/å-n/ö Q '

Yieno Riihinäkl
sukukokouks en siht eeri


