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Llelkkilän Hell*-ianin suvun jäsenilie

Sukutoirilikunta tolvottaa kaikille suvun jäsenille Jumalan
siunaamaa, rauhallista joulujuhlaa ja hyvää uutta vuotta L95r"

Oheistamme joulutervehdykseksi jäfjennöksen Juho llelonaan
aikanaan kirj oittamasta kuvauksesta "Joulu Kulamaan lielkkilässä

-ö-^-_v jö,)u".
Sukumme ensinnäisestä sukukokouksesta, joka pidettiin 26.3 L95L,

on pian kulunut jo neljä vuotta. Silloin lausuttujen toivornuksien
mukaisesti sukutoimikunta on nyt ryhtynyt toimenpiteisiin uuden
sukukokouksen jär j e stämiseksi,

iJusi sukukokous on suunniteltu pid"ettäväksi l@åsiäislauantainag.L1955 l{e}singi sä @ja sen ohjelna on ejateltu seureavanlaiseksl:
kokoontuninen klo 17, 30;
tutustumista Ja seurustelual
tervehdyssanat ja selostus sukutoinik;n toimlnnasta I
yhteinen ateria, "ionka aikana

olterr.iannin puhLeenvuoro j a
mulstosanoja vainaj ista;

virallinen sukukokous ja valokuvaus;
seurustelua ja kahvia;' selostusta vanhimmista tr,Lnne"buista esi-isistäminel
ohjelnan välissä yhteislauluna suvun vanhoja lauluja ja

virsiä ynnä suvun raarssi"
Jos halutaan, void,aan lisäksi järjestää seuraavaksi päiväksi/ -,( iltapäivä]rä) yhteinen kahvitilaisuus 

"

Sukutoimikunta toivoo, että suvun jäsenet perheineen runsaslukui-
sina voisivat saapr.r"a sukukokoukseemrne.

Viime sukukokouksessa oli mukana 53 suvun jäsentä r kaikki
Emanuel I{ellmanin poikien Kustaan, Samulin ja Juhon jälkeläisiä tai
heid"än perheenjäseniään, Sen jälkeen sukutoirnikunta on saanut aikaan
kosketusta r,ryöskin eräisiin Enanuel Hellmanin tyttärien Liisan,
Ar.ialian ja Eevan jälke1äisiino ja toivomme, että nä1stäkin suinrhaa-
roista tällä kertaa olisi ainakin j oku mukana sukukokouksessa,

Edellä mainitun iltatilaisuuden kustannukset tulevat ennaicko-
ticdon mukaan olemaan henkeä kolr.den 700 mk, rnihin sisältyy maksu
illallisesta, Ne suvun jäsenet, jotka haluavat osallistua sukutoimi-
kunnalle sukukokouksen järjestelystä y"n" aiheutuneisiin muihin kus-
tannuksi in, suorittanevet li saksl 100 ; - -

Järjestelyjen helpottamiseksi pyydämme kaikkia suvun jäseniä
tekemään LJ "L,L9J5 mennessä alustavan ilmoituksen sukukokoukseen
osailistumisesta.an jomraalle kumnalle allekirjoittaneista ja samalla
esittämään mahdol-liset toivomuksensa kokouksen ohjehnaan y.m. järjes-
telyihin nähden,

SUKUTOIMIKUNIVAN puole sta :

ONNI E. HELKIÖ. IIMARI }IELOMAA"
I-lelsinki, Temppelik. 11 A. llelsinki-Töölö, Sand.elsink. 2 B 38.



Helsinki 7 .3,L955,

ilyvä sukulainen i

Helkkilän ]{e}hnanin suvun sukukokous pidetään, kuten jo
ennakkoiietona on ilmoitettu, Helsingissä, Uudessa Satakun'ba-talossa
Lapi-nrinne I, ensi pääsiäislauantaina 9, 4 , I955.

Ennakkoilmoittautumisista päatellen sukukokouksessa tulee
olemaan läsnä suvun jäseniä huornabtavasti etremmän kuin edellisessä
sukukokouksessa L95t, Erityisellä ilolla on todettava, että tä,11ä
kertaa tulee olemaan mukana lukuisasti myös Emanuel Hellmanin
tyttärien jälke!-äisiä puolisoineen

Kun sukutolnikunta pyysi suvun ja.seniä tamrnikuussa tekemään
ennakkoilmoituksen osallistumj-sestaanr se tapahtui siinä mielessä,
että saataisiin riittävä pohja enemmille järjestelytoimenpiteille"
Kaikki nekin, jotka elvät silloin vielä voineet osallistuttiisestaan
ilmoittaa, ovat sydämellisesti tervetulleet muka.an.

Yhteisen illallisen järjestämisen -L:kia. 
"r.tl*toimikunta 

kui-
tenkin pyytäa", että kaikki re r jotka eivå;.t vielä ole ilmoittaneet
mukaantulostaan taikka erva"t ole voineet sitovasti ilmoittautua,
toimittaisivat allekirj oittaneell-e varmen tiedon osallistumisestaan
viir,ne_islään mpaliqkugl loppuun meqne€gä.Jos j o}<u i o ilmoittautu-
neista voittamattomien esteiden vuoksi ei voisikaan saepuar pXXde-
tään siitäkin ilmoittamaan maaliskuun loppr-run mennessä,

i(un yhdessäoloaika viinie sukukokou.ksessa näytti jäävän liian
lyhyer<si, toimikunta on muuttanut kokouksen alkamisaikar"r sitent
että ggkoonnut??n io klg . Ohjelmaan kuuluva yhteinen i11a11i-
nen aloiteta,an noin kio 19.00, Puku: a::kipuku, Osanottornaksu,
johon sis:;ltyy maksu illallisestar peritään kokouspaikalla, kokoon-
nut tae s sa.

Seuraavan päivän, Fääsiäissunnuntain, iltapäiväksi järjeste-
taån sitä haluaville vielä yhteinen kahvitilaisuus jossakin kahvi-
iassa. L{aksu siitä peritään erikseen.

Sukukokoukseen saapuvia maaseutulaisia pyydetään itse hy-
vlssä a j oin huolelr.timaan rna j oitu-ksensa jär jestärnisestä sukulaisten
luona tai matkustajakod.eissa.

Sukutoimikunnan puolesta tervehiien

Ilmari Helomaa.
Sukut oimikunnan puheenj ohtaja,

0soiie: l{elsinki-Töö1ö,
Sand.elsinlc, 2 B 38

?uh. 4+ 83 85.



Hyvät Emanuel l{elkaan suvun jäsenet :

Olemme näin runsaslukuiblna kokoontuneet
tänne mamme pääkaupunkiin pltämään sukrkokous-
ta saadaksenne tutustua tolnen toisiinme. Pal-
jon on tää1lä niitä, jotka ovat Jo ennestään
tuttuja, mutta jo11la hajallaan asuen valn har-
voln on tllaisuus tavata tolslaan. Kun on kysy-
myksessä niin suuri ja laajalle levlnnyt suku,
kuln tämä Hellman suku, niin s*.rri joukko suvun
jäsen1ä Jää alvan vleralksi ja t*ntenattomiksi
to1 si lleen.

Meitä on joukko raumanseutulaisia saapunut
tähän tilalsauteen edustanaan Emanuel Hellman-
nln vanhlinman tyttären Elisabetin jälkeläisiä.
Valtaosa melstä e1ää edelleen Raunan seudul11a.
Surria osa on maataviljelevää väestöä, mutta
on meltä utyös huomattavastl rnuillakin amnatti-
aloilla. Sukuhaara käsrttää tä1lä hetkellä
117 elossaolevaa jäsentät 2-7 henkilSä tästä
suvusta on jo saanut 1älsyyskutsun. Tää11ä
mLrkana olevien, nutta'larsinkln poissaolevien
Elisabe* Hellmannin jälkeläisten p.iolesta
t uon terve i set tähän t11ai- s *.rteen , 

.

On sanottu, että kansalla, joka ei tunne 2

menneisyyt tätinr ei myöskään ole tulevai s;.rtta. -

Sama varmaankln pitää palkkansa ny5s yksityir-,
tä sukua ajatellen. Tässäkin nielessä tä11ai_



nen sukukokous on sr;urlmerkityksellinenr s@

on omlaan herättämään kilnnostrrsta eslvanhen-
pien elämää kohtaan. Ykslnomaisena tarkoituk-
senamne ei siis olekaan tut*stua toinen to1-
siirnme, vaan tahdomme tässä tilaisu*dessa
rakka*della ja kunnioltuksella rnulstel-1a ed.es-

nenneitä srkunme jäseniä ja kantavanhempiamme.
He ovat o11eet useassa polvessa meille nyky-
ajan ihmisille esimerkilllsiä kansalaisia ja
kasvattajia. llonesti hyvinkin vaatimattomissa i

ololssa e1äen vailla niitä tekniikan ja sivis-
tyksen tuomia etuja, jotka ovat nåådän käytet-
tävissärnne, he ovat .iskollisina itselleen ja
kutsunukselleen uurastaneet lastensa ja tule-
vlen slrkupolvien hyväksi. He ovat eIäneet ja-
malanpelossa ja kaikessa häneen turvaten ja
luottaen. !änän saman elamäntavan he ovat tah-
toneet j-rurruttaa lastensakin sydäniin.

Olkoon tämä esivanhenpien kaunis rnuisto kan-
nustamassa nlitä suvun jäseniä, jotka jo ovat
ehkä kauaskln kalkonneet Kulamaan l{elkkilän
pelloi1ta ja koiv*kujan varsilta. Sanoln kan-
nustakoon se teltä mLritakln, jotka olette tul-
leet tämän suvun piiriin. Kannustakoon se melt
kaikkia uskollisestl täyttämään se tehtävä, jo.
ka neidän osaksemme t.issä yhteiskynnassa on
suotu, olkoonpa se sitten kunnan, valtion, maa
vlljelyksenr teollisLruden tal milrä a1arla hy-vänsä. Aina olkoon päämäärämne 

"ar.r.rrn suonem_
ne menestys.


