
Selostus ia pöytä}<irja llelklcilän liellman-
suvu-n sukujuhlasta ja -kokouksesta Rau:nalla

elokuun ]. päivänä 198r.

Lauantai valkeni pilvipoutaisena, kun sukumnie kokoontul kah-
d.elisanteen sukukokoukseen Launalla elokuun t. päivänä 1{)8').

Kokouspaikkana ol-i ed.ellisestä sukukokouksesta tuttu seurakun-
nan toimi"balo i.ierj-risti, Suvun jäseniä o1i saapuvill.a puolisot
ja lapset nukaan luettuna 216. Kaikki kuusi sukuiraaraa olivat
ed.ustettulna, raukana oLi jäl}een runsaastj- nuorta polvea.

Sukujuhla aloitettiin perinteiseen tapaan kokoontunalla
Raunan vanhalla hautauslraalla kIo 10. I'iuistotilaisuud-en llmanuel
ja Liisa Hellnanin hautapaad-en äärellä algitti Tou$o Lehtonen.

Yhteisesti veisatun vimen jälkeen piti Gabor I'iolnar kaunj-in
puheen. I"k.ristokivelle laskettiin kukkavihko Ja tilaisuus päättyi
vlrteen. Läheiselle sankarihaud"alle laskettiin myös kukkavihko.

Tänän jälkeen siirr;'f,1iin Pieriraunaan Varhontlellä sijaitse-
vaan l,ieriristiin. Ilrnoittautunisen jälkeen palkallisen Järjeste-
lytoimikunnan puheenjohtaja Antero Tiirikka toivotti kokousväen

tervetulleeksi. Pu-huja esitteli paikallisen järjestelytoiniikun-
nan ja kertoi senjälkeen käynnistään ilelkkll-ässä tuod"en julki
ajatuksen, että Hel-k1eilän talo vanhoine esineineen olisi soplva
nuseoksi vanhassa Raumassa olevan l{arelan talon malliin'

paita lehtonen esitti pianonsoittoa "Iiii-tosrnielin laulaa
tahd"on"

Iämän jälkeen sukukokouksen puheenjohtaja Seppo Kartano ke-
kroitti sukua siirtynään ulos ryhmävalokuvan ottoa varten.

Kuvauksen jälkeen jieva Yrjänen kertoi ruokarukouksen perin-
teestä. Vanhan ruokaru.koul<sen jä1keen siimyttiin nauttirnaan
Satakr-'"ntalaisen pitopöydän nonista herkullisista antim.ista.

Ruokailun jäl}ceen sukutoimlkunnan puheenjohtaja Pertti lvlar-

joraqa avasi sukukokouksen virallisen osan kutsuen kokouksen

puheenjohtajaksi Antero Pihan. Sihteerinä foimi Lnkeri I'ianninen.
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PÖYTÄKiRJÄ

1 S Virallisen sukukokouksen puheenjohtajana tcimi Äntero Piha
ja sihteerlnä Inkeri i'ianninen.

2 s Puheenjohtaja Åntero Piha kihnitti suvun oltermannin
rlmari- Flelonoaan rintaan kukan lausuen koko }<okousväen
puolesta lämpimät kiitokset pitkäaikaisesta ansiokkaasta
toini-nnasta. Seuraava.na kukitettiin suvun vanhin elossa
oleva jäsen Tyyni Helkiö. Kokouksen nuorimnan osanottajan,
) kuukauden ikäisen Tuuli Huhi;isen äidille ojennettiin
muistoksi kyntti-1änj alka kynttilöineen.

V ;n sukutoimikunnan puheenjohtaja Fertti Mar;jomaa esitti toi-
nintaselostuksen todeten, että sukutolmikunta on kokoontu-
nut ed.ellisen sukukokouksen jälkeen kaksi kertaa.
- Åntero Pii:a on ottanut uusintapainoksen suhukirjasta,
koska ed.ellinen ol_i 1oppuunmyyty.
- -b.ld.e1lisessä sukukokouksessa annettiin sukutoimikunåan
tehtäväksi kehitellä musiikkipiirin perustanista. Pertti-
Iviarjomaa sanoi tehtävän osoittautuneen vaikeaksi eri puo-
lil-la maata asumisesta johtuvien välimatkojen vuoksi.

+ S Sukutoimikunnan henkilövalinnat.
- Puheenjohtajaksi yksimielisesti ed.elleen Pertti Marjomaa.

Varapuheenjohtajiksi vali-ttiin ed.elleen Antero rliirikka
ja Touko lehtonen.
Sukutoimikunta
Jarmo Erälaukko oli anonut eroa sukutoinikunnan jäsenyyd.es-
tä ja ero myönnettiin. Sovittiin, että sukutoimilcunta
etsii tilalle uud.en jäsenen.
Sukutoimikunnan kokoonpano

liisa Tiirikan sukuhaarasta:
.Antero fiiriklca, Vermuntila
Ileva Salo, Rauma

Seppo l(artano, l{ihattula

Ämalia Ylitalon sulcuhaarasta :

Sirkka Bj örlcqvi- st , Esp o o

Jarrno I'iattila, Raurna

I"tirj a l(oskinen, Fyhäranta

Kustaa r{elImar:i n su}<uhaa rasta :

Antero Fiha, Ilelslnki
fouko Lehtonen, Huittinen
$olina Rcinil-a, iiel sihiri
Juhani iielkj-ö, Faattinen
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Sarnuel FIe llmanin sulcuhaarast a :

Hivi liari alain€n r l{elsinki
Fertti l'iarj omaa r iielsinki
ittartt i F :.ihirnäki-, Iiel sinki

Juho Helomqan sukuhaarasta:
Ilmari Helomaa, Helsinki
Inkerj- l"lanninen, Vantaa

Eeva Kestilän sukuhaarasta:
Eeva Ikäheino, I{elsinki
Pau1a Saari, Rauma

- Rahastonhoitajaksi valittiin edelleen sirkka Björkqvlst.

- Rahavarojen tarkastajiksi valittiin Kalevi Fiha ja
Antero Roinila.

Iiahastonhoitaja sirklia Björkqvist kertoi, että saldo

PSP:ssä oli nk 48'15t15

, 5 loimintasuunnitelna seuraaviksi vuosiksi
Putreenjohtaja Antero Pi[a esitteli Onni ji. Iielkiön
RAUI{LÄIST Ki.ijjKl.\u Tott ia jekku 1I Julkaisu on isolco}<oi-

nen(A+) , siitä voitaisiin c.ttaa uusi painos ja yhdistää

se I osan kanssa.
Änterc Piha esitti myös, että suku voisj- ]<erätä Raunan

seud.un museoon arvokasUa irutttuuriperintöä suvun talois-
ta, esi-m. Ilelkkilän vanhat urut sopisiva'b sijoitebtavaksj-
museon kokoelniin.
r.;lmi i'lolnår pahoi'bte1i sitä, että musiikkipiiriajatus ei
ole toteu-tunut. Iiän lausui toivomrtksen, että asia pidet-
täisi vireillä, koska suvussa on paljon nusi-kaalisia hen-

kilöitä, joilla olisi halua toim:-a esim. ku.orotr puitteissa.
- Esitettiiir ajatus, että harkittaisi sukuseurarr rekisteröi-

uistä. gltermanni llmari lielonaa setitti, että seuran rekis-
teröinlnen vaatii jäsenluettelon olenassaoloa, joten asia
raukesi ainaki-n toistaiseksi.

- Pertti iriarjomaa esitti, että olisi mukava saad.a nuistel-
nia suvun vanhoista jäsenistä säilytettäväksi suvun arkis-
tossa. Asia herätti heti vastakaikua ja nuutamat surrun

jäsenet olivat valniita tuumasta toimeen.
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6 ii Julkaisutoininta
Puheenjohtaja ilmoitti, että sukunirnirekisteriä on saata-
vissa kokouspaikalta. Saraoin on vielä saatavana lhaa Orka-
non ja Ilmari Helonaan kirjoja.
Sakari Pihan laatimaa kirjasta "ilelkki-lä Helhnanin suvun
aj-kana lBrZ - 19Og "on jonki.n veman saatavana.

7 5 Iviuut asiat
flmari Helor,aaa kiitti Antero Pihaa suvu&; Julkaisutoiminnan
hoitamisesta sekä omasta ja toisten puolesta kokousta läm-
pirnistä sanoista ja kul<kasista.

B ti Varsinaisen kokouksen päättärninen
Puheenjohtaja Änterc Piha esitti syd.ännelliset kiitokset
raumalaisille kokouksen erinomaisesta järjestelystä
Antero fiirikan välityksellä.
Kolcous päättyi klo 1i r7A

Virallisen kokouksen jälkeen suku;iuhla jatkui ohjelmasuoritus-
teno kairvin Ja seurusbelun naerkeissä,
r,ehtosen suvun nuorimnat esittivät laulelman 'rPienen pleni
leppälcerttu. ..rl
Aku Rlikilä icertoi ja näybti d.ioja suvun syntysijoilta Helkki-
tästä. Tarkasteltiin karttaa Vermuntilan alueelta jääkaud.en
jälkeen. silloin ilmasto oli 1ämpinänpi kuin nyt. I{etsät oti-
vat lehtipuuval'baisia. i'iäntyä kasvoi karuilla nnailla, kuusi oli
harvinainen. Kivikausi varhtui pronssikaudeksi n. vuonna IOOO elir.
A]iiltä ajoili;a on korkeilla kallioilla nuistoina hiid.enkiukaita
mnr. Iielkkilän metsissä. Hiid.enkiukaista Iöytyi pronssiesineitä
1100- ia 12co-l-uvui-1ta, hautalöydöt ovat alueella runsaita.
Suomessa on n. |BOA haubarauniota, ni-isiä n. !0O Raullan mlk:ssd.

'Jämän historiaLlisen katsauksen jä1keen Ralta ja iouko lehtonen
esittlvät kappaleen'rKirkonkellojen sanomasta't

Äntero Piha kertoi Onni E. IIeIkiön opiskeluaJoista ja toiminnasta
opettajana ennen kaikkea Jyväskylässii sekä hänen nonipuoJ-isesta
hamastustoirninnastaano etenkin Raunan murteen tutkijånår

Jarno Salo Jatkol selostusta Onni Fleliciön koulunkäynnistä hänen
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oaan kirjansa pohjalta lukien lopuksi hauskoja katkelnia
suJuvalla Raurean murteella kirjasta'rRaumlaist knekkut
tott ja jekkurr,

Päivän kääntyessä iltaa icohti yhd-essäolo jatkui kah-

vin;luonnin ja seurustelun merkelssä.
cnnenkuin kokousväki }ähti hotimatkalleo lausui suku-

toimikurrian puheenjohtaja Perttl I'iarjomaa päätössanat.

Selostuksen j a pöytäkiri an vakuudelcsi

/?

.*-t ""'1t 4 4)'' r s ;"{ "24d"/4*z'e--*c+^-\

Inkerj- I'ianni-nen


