
PÖYTÄKIRJA 

HELKKILÄN HELLMAN-SUVUN  SUKUKOKOUS 12.6.2010  
 

aika: 12.6.2010 

 

paikka: Juhlahovi, Rauma 

 

1§  Kokouksen avasi suvun varapuheenjohtaja Seppo Kartano 

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Tuomola ja sihteeriksi valittiin Marja 

Pakkala  

3§ Gabor Molnar esitti historiikkikatsauksen kuluneesta viisivuotiskaudesta 2005-2010.  

Suvun edellisenä  pitkäaikaisena puheenjohtajana oli vuosina 1980-2005 Pertti 

Marjomaa ja hänen  kuolemansa 5.10.2005 jälkeen varapuheenjohtajat Seppo Kartano 

ja Marja Pakkala ovat yhteisesti hoitaneet puheenjohtajan tehtäviä.  

Suvun oltermannin Kalevi Pihan aloitteesta sukutoimikunnan kokouksessa Raumalla 

19.11.2005 perustettiin nk. idea-työryhmä, joka sukutoimikunnalle vastuullisena on 

toiminut suunnittelu-, aloitteentekijä- ja toimeenpanoryhmänä.   Ryhmään ovat 

kuuluneet Gabor Molnar, Seppo Kartano,  Eeva Yrjänen, Juhana Piha, Heli von 

Bruun, Johannes Alikoski/Aali-Petri Alikoski, Marja Pakkala, Maarit Pakkala.  

Ryhmä on kokoontunut vuosittain vähintään 2 kertaa.   

Kuluneen viiden vuoden aikana sähköinen tiedottaminen on yleistynyt merkittävästi. 

Suku on Juhana Pihan toimittamana saanut omat kotisivut internettiin sekä myös omat 

facebook sivustot. Suvun jäsenten välinen kanssakäyminen  ja sukutietojen keruu on 

tapahtuu suurimmalta osin sähköisesti.  Sukukirjan uusi neljäs osa on nyt julkaistu 

digitaalisessa muodossa ja on siten koko ajan päivitettävissä. 

4§ Maarit Pakkala loi katsauksen suvun tilikauteen 1.1.2005-31.12.2009. Tase 

pöytäkirjan liitteenä   

5§ Gabor Molnar loi katsauksen tulevan toiminnan suuntaviivoihin ja esitti 

sukutoimikunnan pohdittavaksi seuraavia asioita: 

- työryhmän perustaminen sukutietojen keräämistä ja ajan tasalla pitämistä varten 

 - yhteydenpidon edellytysten päivittäminen suvun jäsenten kesken 

 - kaiken sukutiedon päivittäminen 

 - selvittää suvun jäsenten toiveet liittyen yhteydenpitoon harrastusten parissa 

- tutkia onko tilausta eri sukuhaarojen omien toimintojen kehittämiselle, kun suvun    

   jäsenten määrä kasvaa    

- selvittää mitkä tulevat olemaan suvun varainhankintatavat : sukutuotteiden myynti  

   tai jonkinmuotoinen tukimaksu/vuosi  

 - sukutoimikunta koolle vähintään kerran vuodessa 

- dokumenttien ym kerääminen ja tallentaminen 

- seuraavan sukukokouksen suunnittelu 



 

 

7§  Puheenjohtajien, varapuheenjohtajien ja oltermannin valinta 

Suvun puheenjohtajaksi valittiin Gabor Molnar, varapuheenjohtajiksi Juhana Piha ja 

Marja Pakkala.   

Oltermanniksi valittiin Seppo Kartano 

 

Sukutoimikuntaan valittiin: 

Liisan haara:  Taina Jokinen 

  Seppo Kartano 

  Arja Tienhaara 

  Eeva Yrjänen 

Amalian haara: Päivi Nyman 

  Merituuli Mattila 

  Tapio Suvanto 

Samuelin haara:  Aali-Petri Alikoski 

  Heli von Bruun 

  Paula Karlsson 

Kustaan haara: Gabor Molnar 

  Juhana Piha 

  Hille Rautkoski 

Juhon haara:  Kauko Helomaa 

  Marja Pakkala 

Eevan haara.  Elina Lindgren 

  Eeva Ikäheimo 

 

Rahastonhoitaja Maarit Pakkala 

Tilintarkastajat: Pirjo Paavola, Tiia Lindblad 

 

   

8§  Juhana Piha esitteli suvun kotisivut ja suvun facebook sivuston 

 

9§  Eeva Yrjänen kertoi Rauman hautausmaalla vielä jäljellä olevasta suvun kahdesta 

vanhasta  haudasta. Toinen Kustaa Hellmanin ja toinen Juho Helomaan. Kustaa 

Hellmanin haudalla on myös suvun teettämä Emanuel Hellmanin muistolaatta. 

Todettiin että Kustaan haudan 10 vuoden hoitosopimus on päättynyt ja Juhon hautaa 

on toistaiseksi hoidettu vapaaehtoisvoimin. Sukutoimikunta on antanut seurakunnalle 

toimeksiannon laittaa molemmille haudoille nurmikko.  Nurmikot seurakunta hoitaa 

veloituksetta. Päätettiin myös, että haudat ovat jatkossa sukulaisten käytettävinä 

uurnahautaukseen. Käytännössä omaiset ottavat  tarvittaessa yhteyden Rauman 

seurakunnan hautaustoimistoon ja neuvottelevat siellä hautauksesta. Nyt laadittavaan  

sopimukseen nimettiin myös hautaoikeuden haltija sekä suostumuksen antajat. 

Kustaan haudan hautaoikeuden haltijaksi nimettiin  Juhana Piha ja  Juhon Marja 

Pakkala 

 

10§  Gabor Molnar esitteli suvun uuden logon ja vaakunan. 

 

 Logon on suunnitellut Jousia Piha sukumme kehystarinan pohjalta 

Viulu ja liekit symbolisoivat suvun kantakodin historiaa. Logoa käytetään ainakin 

sukutapaamismerkkinä, jota voi kerätä osallistumalla mainittuihin tilaisuuksiin. Niissä 



on vuosiluku ja ne tulevat jatkossakin olemaan saatavissa tapaamiskohtaisissa 

värikombinaatioissa 

.  

Gabor Molnar yllätti suvun jäsenet lahjoittamalla  suvulle  vaakunan, jonka on 

suunnitellut heraldinen taiteilija Harri Rantanen, Hän on piirtänyt vaakunan myös 

presidenteillemme Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen. Sukumme vaakunan 

kilpikuvassa on  kuusi heraldista ruusua muodostaen ympyrän, ja ne ympäröivät 

viulun tallaa, jonka päällä on palava liekki. Kuusi heraldista ruusua viittaavat suvun 

kuuteen sukuhaaraan. Heraldiset ruusut ovat yleinen vaakunoiden elementti.Kehän 

keskellä on suvun kehystarinan ytimenä oleva symboli palavista viuluista (viulun talla 

ja sen päällä liekki). Viulun talla voi viitata musiikkiin yleensä ja vieläkin laajemmin,  

taiteeseen, kauneuteen.  Liekki tai tuli vaakunassa (mm. usean suomalaisen yliopiston 

vaakunassa) viittaavat  Prometheuksen tuleen. P  varasti tulen Zeukselta antaakseen 

sen ihmisille koska se suojelee, pelastaa, pitää hengissä. Prometheus tarkoittaa "on 

edeltä käsin tietävä", tietämisen valon tuoja. Liekki kuuden heraldisen ruusun keskellä 

voi viitata myös lämpöön suvun jäsenten kesken. Vaakunan väreiksi haluttiin kulta ja 

sininen viittaamaan Raumaan (Rauman vaakunassa samat värit),  suvun ”alkukodin” 

sijainnin mukaan. 

Suvullamme on tunnuslause. Se on osa vaakunaa ja se on "KYL HELLMAN AI 

HELLMAN O".  Lause omalta osaltaan ankkuroi mielikuvat sukumme alkukodista 

Raumaan. Se ilmaisee myös jatkuvuuden periaatteen ja myös sen, että sukumme 

jäsenet on "veistetty samasta puusta". Jotta voisi sanoa olevansa Hellman, on 

muistettava ei ainoastaan esivanhempiemme hyvät ja esimerkilliset piirteet vaan myös 

toinen toistemme vahvuudet. Lause kannustaa muistamaan mitä, missä oloissa, mitä 

periaatteita noudattaen sukumme jäsenet ovat sata vuotta sitten saaneet aikaan. 

Pystymme nyt ja tulevaisuudessa vastaavaan jos haluamme. 

Kokouksessa Gabor Molnar luovutti uudelle oltermannille Seppo Kartanolle 

vaakunataulun.  Taulu tulee olemaan aina suvun kulloisenkin oltermannin hallussa. 

Taulun taakse kirjoitetaan kunkin oltermannin nimi ja oltermannivuodet.  Lisäksi 

suvun viirit jaettiin Seppo Kartanolle, Eeva Yrjäselle, Juhana Pihalle ja Marja 

Pakkalalle kiitokseksi suvun hyväksi tehdystä työstä. Sukutoimikunnalle annetaan 

tehtäväksi hyväksyä logo ja vaakuna sekä niiden käyttö suvun symboleina. 

Tämän pöytäkirjan liitteenä kuvat vaakunasta ja logosta 

 

 

11§ Muut asiat 

 

Seppo Kartano kiitti Gabor Molnaria hänen suvulle suureksi yllätykseksi teettämästä 

vaakunasta, oltermannin vaakunataulusta ja viireistä, sukutoimikunnasta eroavia 

jäseniä sekä toivotti tervetulleeksi uudet jäsenet.  

 

Marja Pakkala kiitti Gabor Molnaria kaikesta hänen suvun hyväksi tekemästä 

arvokkaasta pyyteettömästä työstä ja toivotti onnea tulevalle puheenjohtajakaudelle. 

 

12§ Pertti Tuomola päätti kokouksen 



 

                            SUVUN VAAKUNA JA LOGO 

  

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


