
Delostus Ja pöytäkir;a Helkkilän Hel-lnan-
suvun sukujuhlasta ja -kokouksesta ttaunal-
Ia , es':.kuun 28. pä1vänä 1980.

loistavan kesäsään vallitessa pidettiin Helkkilän Iiellnan-suvun
seitsemäs sukukokous Raumalla kesäkuun 28. päivänii f980, kokous-
palklcana tarkoitukseen erittäin hyvin sovertuva Kauman seurakun-
nan toimitalo tt.,reriristi-tr. guvun jäsen1ä ol-i saapuvi-1}a, puolisot
mukaan laskettuina, yli 200. .aikki kuusi sukunaaraa olivat edus-
tettuina, samoin oli jäseniä kaikista elossa oler"ista sukupolvis-
ta (XIII - jtvl). Il-olla o:r toCettava eri-.'kärsen nuorj-son ja las-
ten runsas mukanaolo.

Sukujuhla al-oitettlin kunniakäynnillä .dmanuel ja iiisa nel-lmanin
muistopaaden ääre11ä Kauman vanhalla hautausma.all-a klo l-C. alku-
virren jälkeen .Eilmi ruolnår o. s. ,elkiö piti kauniin Ja sisäItd-
rikkaan puheen lähtökohtanaan i{aaniatun vertauskuvallinen -uammi.

,,ruistokoivelle laskettiin kukkavihko Ja tilaisuus päättyi virteen.
iyhyt muistohetki pidettiin myös läneisel-lä sankarihaud.alla, iol-

le niinikään laskettiin kukkavihko.
,rämän jr-ilkeen siirryttiin i<olrouspa:-kallert-ieririst.i;inrr, nissä il-
uoittautumistoimien jä1keen paikallisen jär jestelytoinikunnan
puheenjohtaja lntero .'iirikka lausui runsaan sukuväen tervetul-
leeksi ilaunalle kertoen siinä jthteydessä rnyös riauman seudun asu-
tushistorian viiureisistä tutkimustuloksista ja sulcurnme asemasta

siinä. I{aili rrjiisen esitettyä ruolcaru,;ou,,isetr 1700-luvu]j:i)i,;olevan
rulcouksen sanoin nautiil;iin yhteinen nainio lounaspäiväll-inen.

ituokailun jätkeen seurasi virallinen sulcukolcous, nj-ss;j käslteI-
tiin seuraavat asiat.

lUrtäkir .i a .

I $. I'.olcouksen avasi olter"nanni ;Irnari 'elomaa, j,"ika puhees-

saan L:usui ilonsa liokouksen ruitsaan, uuteen ennätysluk'tun
yltråvän osanotttr;a.miiiirä johrosta, mik,i osoittaa sui{u- Ja

sulculaistunteen v:rkiin"r;urnista 3a vahvistunisra.

2 l, . ;iokou]<sen pui.ree,, johta.j;:.1;si valittiin *ntero ilihar joka
inyös lupaurtui laatirnaan selostultsen jei pöytäkir;air sukuiuh-
lasta Ja virallj-sesta jioli:ou:lsesta.

3 ':,, 71l,':ajaisilcsi ]aulettj-in yhteiserrti 0nni ruelkiön kir-
;oittaina Ja Yr j;; elt;1ön slveltiimri. ":leiciån narssimrnerr.
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5 S. Ilmari iielonaa antol selostukser:r eoellisest3- i;iii;uko-
koul:sesta kuluneen o-vuotisi{aucten toin j-n-:ois; r,- JII tap'rhiunis-
ra. '-':irliein aikaansaa:inos j.:ertomus.ltauc.en aikana on sltkuklrjam-
rne Satko-osart t'rle].kkil:in liellnait-suku iIi julkaiseuj-nen.
Ii,irjan j.aati jana puhuja selosl:i sen eyntyvaineita todeten
riu . r että aineisto;r hitaan kertyn:-sen js. liänen vailcean sai-
rastunisenGa vuoksi icirjan valmistuninen viivlistyi, rnlkä
puolestaan oIi osar;'ynä sul<ukolcouhsen ajankohclan silrtämi-
seen vuod,ella. iuu toiminla on j::inyt suhteellisen vähäisek-
si. Sukuioj-inikunta - lähinr:ä sen iretsingissa ja sel: ympäris-
tössä asurrat jiisenet o-n yleensä koiroont'*nut kerrari tei pa::i
vuoclessa, ja nuihin jäseniin on pideity yhteyttä kirSeitse ja
puhelimitse. .Lopuksi puhu ja esitti rnuj-stosåna.t ectel-l-isen

sukuicolcouksen jäl-neen kuolleille suvltit jäsenille n;riniten
erityisesti IIma Orkamon ja korostaen hänen ine::icit;rstään
sukuyhteisönme kannalta. Vainajien',nuistoa kunnioitettiin
hetken hil jaisuuclel1a.

6 li.'ioimitettiin su:utoinikunnan henlcilövrrlinnat.

- 0lternanni Ihcari l:ielornaan p;,'ydettyä, yli ltolrle vuosikym-
:rentä kestäneeseen toiinikauteensa ia heikentyneeseen terve-
yteensä ved oten, eroa sul:utoimj-irunnr:.n puheen joirta jan tehtä-
västä valittiin uudeksi puheenjolrtajaksi yhsimielisesti
Pertti larjoira.a. - usi puneel'ljohtaja kiitti osakseen tul-
leesta tuotta'aul,:sesta toivoen Ja. Iuotta.en siihen, ettå sultu-
yir.teisötoinintainme yhteistoinin tulee erdelleen iatkumaan
suotuisasti.

varapuheeujohtajiksi v::.littiin rintero iilriiclca ja Toulco

,i:ehtonen, jotka jo edellisenkin toimikauden aikana ol-ivat
olleet sanåssa telrt,ivässä.

E llusii,csi Jäseniksi pci';
llositi-nen, ., lJh;,rni .elkiö,
j ar ?aul,.l" Saar i .

jaäneiden til:ålle
;'iår.rtti ::l iihirnij.ki t

Ya,li i;tiin r"iir ja
rnir,:ri- i'ianni-nen

s e uree 'ren ito icc c n piin olJ .

tiisa f iirikan sukuhaarasta :

Antero Iiiril<ka.- ',1 eruiu.niila
äeva Salo, ;-r,-äuma
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Seppo iiartanor' ihattul-a
J arrno .r.irälaukko , Vantaa

Arnalia Ylitalon sukuhaarasta:
Sir}lka i-l jörkqvist, .itspoo

Jarmo ltatt1la, [ulariias, "r 
' ;,. ,. .r

i{irja .loskinen, Pyhäranta

i'lustaa l{ellmanin surrunaarasta :

Antero Piha, Helsinki
Iouko i,ehtonen, luittinen
:olina rtoinila, ;ielsin'ii
Juhani rielkiö, Paattinen

Samuel iiell-manin sukuhaarasta:
rJivi ."arialainen, HeJ.sinki
Pertti l'{ar jomaa, ttelsinki
rtarttj- Riihimäkir Helsinki

Juho iielonaan sukuhaarasta:
ILnari Helomaa, .relsinki

Inkeri irtanninen, Vantaa

neva iiestilän sukuhaarasta:
Eeva lkäheimo, rlelsinki
Paula Saari, Rauna,

- nanastonhoitaJaksi valittiin edelleen oirkka 1:jörkqvist.

Rahavarojen rarkastaiiksi valittiin Kalevi liha ja Jorrna

-birålaukko.

7 $. Avattiin keskustelu alkavan uuo.en toimikaud.en toimin-
tamuodcista ja seuraavastra sukukokoulcsesta.

- iiokouksen aikana oli pantu kiertämään lista niioen henici-
löiden nimien ker::;d.mlseksi, iotKa olisivat halukkaita säamaan

myyntivarastosta nyt täysin loppuneen sukukirjanme l-osan.
'Iämän perusteella tulee sukutoimikunnan harkita kirjan
lisä- tal uusintapainoksen ottarnisen mahdollisuud"et.

uakari Piha esitti, viitaten keskusteluihinsa Rudol-f

r',lolnårin kanssa, a;atuksen suvun keskeisen musiikkipiirin
perustamisesta pysyvämrnän kontaktin luomiseksi suvun lukuis-
ten musiikin h.arrastajain ja ammattihenkilöiden välille.
Välitöntä tarvetta sellaiselle yhteistoiminnalle olisi mm'

suvun yhteisissä juhlatilaisuuksissa. Ajatus, joka tuntui
saavan kannatusta eri tahoilta, jätettiin sukutoimikunnan

ecielleer: kehiteltäväksi,



i ed,etleen harkittavaksi, olisko 'Larpeen

ai kaan mo lern'matr sukukir jat käs itiåivä t

tettu henkilöIuettelo kirio jen käytön

kkapa vrj.in mon i s t e tus sa rnuoC o S Så '
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'- Sakari P iha ehCott
ja rnahd.ollista saaCa

sivurnerlcinnö in varus
helpottamiseksi, vai

seure.avan sukukokouksen picLosra, sen toivottavuudestar ajasta

tai paikasta ei keskustelun yhteydessä esitetty mieliplteitä'
jotenasialääsukutoimikunnantolmenpiteidenvaraan.
g $. Antero Piha selosti uuden sukukirjan ratcennetta ja si-

sältöä. i'.ehoitettuaan aluksi kirjan käyttiiiiä huolellisesti
tutustumaan sen laatijan alkusanoihin hän jakoi laatimansa

taulukon suvun jäseniståi sukuhaaroittain ia sukupolvittain'

mlehe-u ja naise'f erikseen ja vielä avioliiton kautta sukuun

liittyneet puolisot omana ryhmänään (Iii'ce). Kirjassa on tie-

toja 292 perheestä Ja IO)B henkilöstä, näistä 995 elossat

Pyöreästivoj-d.aansanoa,ettävarsinaisiaSuvunjäseniäon
elossa n. 75O ja puolisoita n' 260, kun :ayös sukukirjan l-osa

otetaan huomioon. Edelleen hän setosti eri sukupolvien ja

sukuhaaro jen rakennettqsekä suvun jäsenten jakaantumtsta ammat-

tialoittain sekä asuinpaikan mukaan. suvun vanhimmak;xi-- elossa

olevaksi jäseneksi todettiin slina Amalia lutattila (s' lb' 3'

189)),jollepoissaolevanapäätettiinlähettääkokouksen
tervend.yslcirje. 'roiseksi vanhin on T yyni nelkiö (s' 18' 9'

L8g6),jokao].isaapuvillajajolleojennettiinkukkavihko.
Lopuksi Antero Piha kääntyi oltermanni llmari refomaan puo'Leen

kiittäen häntä koko nel]<kilän ltel-fman-suvun nirnissä sydänel-

l-isesti hänen ratkaisevasta henkilökohtaisesta panoksestaan

uud,en sukukirjan aikaan saamisessa, mikä ulottuu aina käsi-

lcirSoitu}<sen laatimiseen saakka. .0d.eIl.een puhuja totesi, että

suvun kiitollisuud.envelka suurenee vietä tästäkj-n, kun muiste-

taan hänen yli JO vuorta jatlcunut ja tänään päättynyt toimin-

tansa suvun päämiehenä ja suicuboimikunnan puheenjol:-talanat

nissä orninaisuudessa hän on oll-ut johtamassa Ja saamassa aikaan

Iähimain kaiken sen, uristi-i sukunrne tänään voi oila il-oj-nen ja

ylpeäkin, tärkeimpänä niistä vankan sukutietoisuuden syntymi-

nen.Pufieenpäätteeksikokousraikuvinaplood.einosoittikii-
toksensa ja kunnioituksensa oltermannj'l]-een' Ja lopuksi antero

?iha jätti hänel-le nuistoksimolernnat sukukirjat sidottuina ja

koko suvun onistuskirjoituksin varustettuina'

I.J
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Il-ma.ri i-telomaa kiitti häneIle osoitetusta kiiioksesta ja

huomaavaisuudesta tahtoen kuitenkin ;akaa sen kaikklen nii-
den kesken, jotka artiivisella toirninnallaan ovat myötäva1-

kuttaneet tulosten saavuttanti-seen'

g$.PuheenjohtaSaantoiselostuksenSuvunjulkaisuistaja
rahåvaroista '

- Kansatieteetllnen ;ulkaiSU ttltel]ckilä l"ellman-suvun aikana

1852-t909tt On tähän mennessä saanut osalcseen suhteellisen

vähäistä mielenkiintoa, mutta tännän kokoukse;l aikana nenekki

on ollut hyvä, joten järjellä on enää vain vän".åinen perus-

varasto.

Sukukirjanensimnåinenosaonaivanpientäarki-stoerää
lukuunottamatta lopussa. r.,lsä-'uai uusintapainoksen o-ctariis-

ta tul-l-a.an harkitsexnaan'

_ i.ertomuskauden aikana sukuyhteisömme tulot ja nenot ovat

ol-leet hyvin vähäiset ;a suvun postisiirtotilillä on tä1lä

hetkellävarojan.?O0mk.iukukirjan;atko-osansekäuelk-
kilä-jullcaisunnyynnistäsaacuttulottulevartuntuvastipa-
rantamaan rahatilannetta. ;'un edelllsen myynti tuottaa jat-

kossakin tiettyjä tulo;a, rå]ha-asiat ovat nyt tyydyttäväIlä

kannalla.

10 $. Osanottajia kiittäen puheenjontaja päätti kokouks€il'

vira,llisen ]cokouksen päätyttyä sukujuhJ-a jatkui kahvin' vilkkaan

seurustelun, yhteisvalokuvan oton ja ohjetmasuoritusten merkelssä'

viimeksi mainituista on erityisesti mainittava Ilmari nelomaan
LLå:'a"4^

selostusresiäitienme esivanhemnis-ca (iiite)t Touko ja rtaita r'eh-

tosen esittämä ttraumankielinenrr humoristinen laulelma Sekä aagne-

tofoninauhalra kuoron laulamana nelmeri ?ihan säveltämä trtqeid'iån

marssimmerr.

rlla.n l_ähetessä juhlatilaisuutemme päättyi yhteisesti laulettuun

Sauakunni:n lauluun. 0ltermanni rrelomaa esitti päättä3äissanat ja

Antero liha kiitti paikalllsra Järiestetytoinikuntaa (Antero

v
Sukukirjanjatko-osa,jonkapainosonSookpl,onsaanut

hyvän menelrin: tämän kokouksen aikana myydyt mukaan lukien

kokonaisnene]cki on n. 2OO kpl, mistä saad'uil]-a, tuloi]]a krr-

;asta aiheutuneet menot (n' 65OC nk) on hyvin voitu suorit-

taa.Kirjojavoied'el]-eenhakeataitirataaikanaanlänetetyssä
tieooitteessa rnainituilta henkilöil-tä'
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liirilcka, LreVa ialo, Seppo i-artano, ÄnJa !ioukainen, i{eino Roos,

;',raija Usternian J{i til-kka ievärniåki) ynnä kaikkia muita JärJestely-
toimiin osallistuneita erittäin onnistuneeseen tuLokseen johta-
neesta epäitsekl<äästä työstä ojent:ren lopuksi iärlestelytoini-
kunnan puheenjohta;alle antero liirlkal-le nahkasidoksise:r' omis-

tuskirSoituksell-a varustetun sukukirJamme,;atko-osan.

Se 10 s tuksen "äa pö)rtäk Lri{q1,vai{ulr"de ks i

Antero ? iha


