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Hetkkilän Hellmn .suvug päämies halltntoneuvos llmari Helomaa Ja
sukukokouksen pitotalon tluittisten Sorvolan Mattilan isäntä Touko
Lehtonen ehtivät vaihtaa muutaman sanan ennen kokouksen alkua. Ko.
koukseen osallistui noin 170 suvun jäsentä.

Lahes 200 Helkkilan
Hellman-suuun iatentd
koolla lluittisissa

Sukunatrilrkelinsa täydenta-
misestii p:iätti eilen Iluittisrssa
kokouksensa PitåinYt IIellrkiläu
Helfman -suktl AlunPerln 'Bau-
marn mlk:sta liihtiiisin oleran 6ll'
vun kokouksessa oli liisnä noin
1?0 suvrur iäsentä, kaukaisimrrrat
Yhdysvalloista asti. TäUii hetkel'
tii noin 5m)-6{n -jäsenistä sukua
on setvitetty 1500-luvulle asti.
Sukututklmrrksen tulokset on

Julkaistu matrikkelissa vuonna
1964. Viimeisen kSmmenen vuo-
den aikana taPahtuneiden rnuu-
tosten katsota^an kuitenkin edel-
lyttävän huomattavia matrikke'
lin tårkishrksia.

Surkukokous aloitettiin I{uittis-
ten kinxossa vie'tetyllä ha,rtaus-
h'efkeltä, jonka pitivät sr.vun iä-
senet Maskun kirkkoh€'Ffa ltu-
dolf Molnär ia dir.rnus. Yriö
Helkiö seHå Huittisten kirkko-
herra, novasti Toivo Salminen.
Varsinai'sens. kokouspaikkana o'l,i

Touko ja Raitå Lehtosen omista-
ma Mattilan talo Huittisten Son
vo,lassa.

Helkkilän Elellman -$ttvull
kantakoti ou Hel'kt<ilän talo
Rauman mrlk:'n l{u,lamaan kyläs-
sä. Surrun kantaisänä pidetään
rnrosina 1794t-1881 elänyttä Ema-
nu,el H'e1[,ma,nia, naikkakin suvun
vaihei'ta on pystytty se,lvittä-
måiän vuoteen 1t!0 asti. Emanuel
Hellrnanil,la ja hänen vaim,ol'traan
Liisalla, o.s. Virkku, oli kolme
poi.kaa ja krolme tytärtä. Sukuko-
kouksessa oli mukana neijännen,
viidennen ja kuudenn,en polven
Emranuel ![ell,mran,in jäl,keläisiä,

Suvun påi.ämies oo hal,limtoneutnoo
trknari Hel,omas. Helsingistä.

Emanue'I ja Liisa Hell,marn ol,i-
vat rnakavasti uskonnollisia ifimi-

r risia, ja myös laps'en'sa. he kasvatt-
tivat, ajatustapansa mu,kaisesti,.
Virisen lau,lamisella oli He,lkki-
lässä hes,keinen sija. Sekä isän-
nällä että emån,näl,tä o,li hfrvä
lauiuåäni. Itantaisän pentreen
henki nålkyy läpi sukupo,tvien,
sillä suvussa on o,llu't u:seita te-
ologeja ja kirkrkomuusikoita. Jo
Emanuel He,ll,manin pojista kailr-
si kävi lukkarlkoulun-

Sukuni,men muuttumista on ta-
pahtunut holm,e,n tyttären suku-
haarassa avioli'itto jren vuoksi,
mutta myös E'manuel Hellma.nin
poikien surkuha;aro,issa ovat ni-
met muuttun,€sf. Jo Ernianu€l
Hel'lmanin Szksi poika muutti ni-
mensä Helo,maaksi, ja myöhem-
mi,n on kanta;nimi yhd,essä suku.
haarassa muutettu Helkiöksi,

Ensimmdis'en kokouk_sensa pitt
Hel,kkilän I{el,l'ma.n -surku vuo,n-
na 1951 l{e,lsingissä. Iiokouks€s-
sa oi tuolloin 53 jäsentä Seura.a-
vassa kokouksessp, joka pidettiin
niinikään Helsingissä, oli 100 jåi-
sentä. Raum.alla vuonrna 1959 pl-
detyn kokouksen yhteyd€,ssä pa,l-
jastettiin Ema'nue! ja Lii,sa l{al-
lmanin muistokivi. Tuo,l,loin oll
suvun kokourksessa 150 jäsentä
Vuonrna 1964 He,lsi,ngi'ssä pidetyS-
sä ko,kouksessa julkis'tettiin su-
vusta kert'ova m^atrikke'1i. Vuon-
na 1969 Rauimalila pidetyssä ko.
kouksesss julkistettiin suf,iudl
kantakodista laad.itut tarkat se,l-

yitykset piirustuhsitneen.



Helkkilän - Hellman sukukokous
Helkkilän-Hellmannin kuudes

sukukokous keräsi neljästä suku-
polvesta lähes 200 suvun jäsentä.
Aina Amerikasta asti olivat saa-
puneet kaukaisimmat vieraat.
Pääjuhlaa vietettiin Soruolan ky-
låin Mattilan talossa Touko ja
Raita Lehtosen omistamalla maa-
tilalla. Sukukokous päätti, että
wonna l9M julkaistua lS0 sivuista
sukumatrikkelia tullaan täydentä-
mään.

Huittisten kirkossa vietetyssä
hartaustilaisuudessa puhui Mas-
kun kirkkoherra Rudolf Molnar.
Uruilla soitti dir. mus. Yrjö Hel-
kiö. Rovasti Toivo Salminen esit-
teli Huittisten kirkkoa. Hautaus-
maallo järjestetyssä kunnianosoi-

Helkkilan-Hellman su\,un

Ameri kasta kaukai si mmat

tuksessa puhui opettaja Jouko
Helkiö isoisänsä haudalla mennei-
den polvien muistolle. Suvun pää-
mies hallintoneuvos llmari Helo-
maa laski saarnaaja Emiel Hel-
kiön haudalle seppeleen. Touko
Lehtonen kertoili Sorvolan Matti-
lan talossa vietetyssä pääjuhlassa
tilan historiaa ja lausui suvun jä-
senet tervetulleiksi juhlaan.

Sukua on tutkittu aina vuoteen
t54O asti isästä isään. Tämä käsit-
tää yhteensä 16 sukupolvea. Varsi-
naisena kantaisänä pidetään kui-
tenkin v. 1794 syntynyrrä ja v.
l88l kuollutta Emanuel Hellman-
rua. Emanuel Hellman perusti
Rauman mlk:aan Kulamaan ky-
lään Helkkilän ralon, josta tulee

suvun nimikin. Nykyään talo ei
enää kuulu suvun haltuun. Koko
ajan sukutoimikunnan puheenjoh-
tajana toiminut hallintoneuvos Il-
mari Helomaa kertoi, että suku-
toimikuntaan kuuluu 18 jäsentä eri
sukuhaaroista eri puolelta Suo-
mea. Toimikunnan suurin aikaan-
saannos on v. 1964 julkaistu 150 si-
vuinen sukumatrikkeli, jossa on
mm. kaikki sukutiedot Helkkilän
talosta, historiasta yms.

Sukuun kuuluu tällä hetkellä n.
500- 700 jäsentä. Aikaisemmar su-
kukokoukset on pidetty Helsin-
gissä ja Raumalla. Tarkoitus or
taas viiden vuoden iiuluttua ko-
koontua yhteen lausui Helomaa lo-
puksi.

paämies hallintoneuvos lhnari Helornaalla riitti puuhaa ja juttelemista
tuttujen kanssa.


