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IVIutta sitt,en kerran todettiin,
'että risti j a samalla ristin paik-
kakin oli hävinnyt. Iiautausrn&a
oli jcutunut järjestelyn alaisek-
si. Myöhemmin ovat omaiset
valitelleet, ku'n ei ennen uudis-
tuksia tullut kestävämpää hau-
tamerkkiä hankituksi. On toteu-
tunut psalminsana: Sillä hän
tietää mitä t,ekoa me olemme,
h'än muistaa meidät tomuksl.
Ihmisen eltnpäivät ovat kuln
ruoho. Hän ku,koistaa kuln kuk-
kanen kedo,lla, kun tuuli käy
hänen ylitseen, ei häntä enää
ole, eikä hänen paikkansa hän-
tä enää tunne."

Jotta kantavanhemp'amme
paikka, s€ paikka, jossa heidän
tomunsa lepää jotenkin pysy-
vimmin merkittäisiin jälkeläis-
ten tietoisuut'een on sukutoimi-
kunta ryhtynyt toimenpiteisiin.
Seisomme pi'enen muistornerkin
äärellä, ;onka nykyinen I{ell-
man-Hetkkilä-suku tahtoo pys-
tyhtää Emanuel jp Liisa ftöU-
manin muiston kunnioitt4mi-
seksi. Pats;asta ei ole voitu edel- i
läkerrotuista sytstä sUoittaa al- |
van heidän leposiJ ansa paikal- I
tr€, vaan se on nyt heidän van- |
himman p,oikarlsa.Kus.taan hau- |
dran yhteydessä. I

Kantavanhempamme ovat I
j'ättäneet 'meille J alon hengen I
perinnön ja velvoittavän esiku-
van.

He ovat olleet vähåissä uskol-
lisia, älykkäitä, siveellisiä kan-
sanlhmisiä, jot,ka eivät ole etsi-
neet omaansä, vaan joidenka
elämässä työ, velvollisuuden-
tunto on kohdistunut ihailta-
vasti perhettä, yhteiskuntaa ja
isänmaata kohtaan. Usko ja ru-
kous ovat sävyttäneet koko hei-
dän ajallisen el'ämänsä. Tämä 1
on käsityksemme. I

On luonnollista, että samat
luonteenheikkoudet, kiusat ja
koettelemuksiet ovat olleet hei- |
dän kannettavanaan kuin mei. 1
dänk.in, mutta. he ovat voitta- |
neet, päässeet perille Jeesuk- |
sessa lftistuksessa. Alka orr rrru- |
r,entanut kalken inhimilllsen!
heikkouden. Jälelle on jäänyt
armolahjoista suurin rak-
kaus. Jumalan rakkauden tun-
teminen j a siitä vuotava keskl-
näinen rakkaus vallitsee myös
j ät,kelåiisten elämässå

Kiitollisin mielin täältii erka-
nemrne kukin toimiimme. Olem-
me tänään viipyneet hetken
pyhitetyn maan piirissä. iohon
€nnemmin tai myöhemmin jo-'
kainen itse liityrnme. Suo, I{er-
ra matkalle autuas loPPu.

Hajalla asuvien suvun iäsen-
ten puolesta esitän toivomuk-
sen, että te paikalliset sukulais-
ystävät ottaisitt,e PYstYtetYn
muistokiv'en ikäänkuin suoie-
lukseenne. Toivottavasti sit'ten
myöhemminkin, milloin Yksi-
näisinä matkamiehinä, Parit- i
tain tai juokossa pistäydYrlm'e r
iaatta pyhrinvaellusmaixaua. I

Rauntan fnlk:-q.ta lähtöisin
cle.van i{u'lkkir'Jn -}I'sllman su-
vun j  asen: I  kr ikocntuivat vi i-
l?re viikorr vaiht,ee,lsa sukuko-
lrr: ;ukseensa Ratrmelle. Läsnä
c,ii, kuien j o eilisessä lehcles-
säinme keroimme. n.  15C su-
vun jäsentä eri  puol i l ta mae-
t 'atntn::  ̂ Sunntintaiq atni l  n1 ;: l  l -
j  a,st et l  i in Raume n hautaus-
m q e lla suvu n lrrr nt p,isän i I
-ä ia!n Emanuel ja Li isa
I i  e I  i  m c n i  n mu!,st^k!. ' . ' i .  I

tral jastuspuheen pit i  cpetta- ;
ia E:ero l le lk iö lau,suen seu- i
rå e ' /an:  I

Ast uessa"mrne haut.ausmåa,n
porl i i ta si ,säl l  e tunn emri ls .rci-
malikasti tor.leltsi Herran sanat
palvel i j  al ]een: Ri isu k"ngät i  a-
le st:?si,  ,si l l ,ä pa,ikka . i  cl la seisot
or1 pyhää maa,ta. P;:hää maata
ovn t va j  n a j  iennme "i i rn eiset . l  c '  -
posl jat aina ja kaikkiai la; pyhiä
sentäåden, että kuolennan ma-'l
j e'steetti on ,saaliinsa korj annut,, I
ja kuoleman edessä mahtavin- |
i<in on voima tcn. Mutta n:rhiä |
ova t hautatt:-qrnaamme,erikoises-' I
ti siksi, että ne ovat 'kristityssä
maassa Jumalan sanalla ia ru-
kouksella vihityt pyhään tar-
koitukseensa.

Kokcontue,ssammä vi ettämään
sukukclkoustamme m,onen vuo'-
den jälkeen ja silloista toivo-
musta noudattaen tänne suvun
synnyinserrdull'e, oD meillä ti-
laisuus aloittaa se täällä vuosi-
sataisen luostarikirkon'ku'ulun
seurakunnan kalmistossa. Py-

Viett,äessämme 
-hiij 

aGia het-
keä esi-isien j a -äitien muistolle
tahdomme menneittbn suku-
polvien saatosta erikoisesti 'ni-
meltä mainita läsnä olevan su-
vun jåisent'en kantavanhemmat
Liisa ja Emanuel Heltrmanin.
Jos aj atuksiss;amme siirryrnme
pyörerilsti l0O-vuotta taaksefiäin
aj assa, niin tapaammie sanotut'äviopuolisot vielä K[lam aart
Helkkilän isännän ja emännän
elämäntehtävää päättämässä.
Heidän lapsensa Liisa, Amalia,
Kustaa ja Samuli ovat jo ai-
kuisi,a j a ,os,a heistä on lähtenyt
vanhernpien 'kodista. Juha j,a
Tleva oliva.t juuri rippikoulunsa
päättäneitä nuoria.-

Perheen eträmä oli kuten ta-
vallist'a jatkuvaa työtä ja uuras-,
tusta. Mutta tähän ,ei tyydytty.
Leim,aa antavaa oli hengelliset
ja yleensä henkiset harrastuk-
set.

Heidän elämästään kirjo,ittaa
poj anpoika: 'll(odin piiri.ssä val-
litsi Herran pelko j a keskinäi-
nen rakkaus, joka liitti perheen
jäsenet t,oisiinsa lujilla -siteillä.

Vanhemmat olivat saaneet
vaikutteita aikakau,den uskon-
nollistesta ja kansallisesta herä-
ty,k:rstä ja osasivat taitavina
kasvattaj ina vakaumustaan siir-
tixiL lapsiinsa. Lasten j älkeen
j äänei,stä kirj eistä on saatu
parhaat todistukset näistä vil-
pittömistä, hurskaista vanhem-
mista. Kotoa lähtenyt poika
kirjoittaa: "fhanimmat muistot
ovat lapsuuteni kodista. I(uin-
ka monta ,kertaa, emmekö kan-
taneet kaskia, lehtiä j a pihla-
janoksin kukoistuksia kaunis-
taen niillä isämme vanhan tu-
van. Siitä nautimme en,emmän
huvitusta j a iloa kuin rikkait-

_ten lapset korneissa hoveiss.aan.

Ja vie!ä l isäksi: mikä enimmäu
kaurr ist i  ja trki  ihaniksi ja sy-
ujri i äliik r^ ltav a ksi i se c li tuo
lapsell ittcn,, yksi.mielipen, mut-
t a r ul'oin€n veisu ra kkai Lten
vanhernl:iemme ynpärll lä. Ne
i,sän ja 'äidiu sävelet eivät kos-
kaan lähde korvistani."

Lucvut ettuaa n I{e lkkilän
isännyy d en 1862 Kustaa po j aI-
le:n ali<ci kantavatrheni-piernr:re
vi imeinen i lLataival.  Li i ,så-äit i
str i  ;o vi^d,en vuo,d.en päästä jät-
tää mat kasauvensa. Fi'lin kuoli

,20. B. iB8B, ?0-vuotiaana ja irau-
ciatti in tänne juhlnnuspäivänä.
E ma nuel l ieilnanil le sucti in
pi1 kä eläkeläi,saika. 18 vuotta.
Elärnästä kylläänsä sianeena
l^r inet kutsut l i in pois 27. 2. 1881,
86-vuotiaana ja haudatti in viik-
kca rnyöhe'!{rr[in. I(ustaa teki
isän-q:ä haudalle mäntylankusta
r ist in,  joka säi ly i  kauan,50
vuotta.

hyyd.entunto täyttänee meidårl I
eri puoillta maatamme tänne
kokoontuneiden mielen, koska
tiedämme, että täätlä on vaina-
jia,, joihin oldmme verisitein
liitetyt.

Voisimmeko sanoa tätä ön-
simmäistä vakavaa . yhdessä-,
oloamme laa.j ennetuksi suk'uko- i
kouksek.si, koska täältä hyvin i
lähellä meitä, joskin näkfmät- I
tömänä, on kanssamme suvun i
vanhimpia nimeltä tunnettuj a I
ja tuntrernattomia Jdseniä vuo-I
si'satoj,en aj alta. Vaikka mu'lta '
ja pitkä aika eroittivat meidät
toisistäfirrn€, niin me voimme
kuitenkin tänä hetkenä eläväs-
ti tuntea yhteenkuuluvaisuu-
temme. Useimpien heid'än pois-
nukkuneid'en ruumillinen muoto
on meille tuntematon. Seh si-
jaan heidän henkisbstä olemuk- ,
sestaan meilie on iäänyt aina- i
kin jonkinverran todistettavaa I
tietoa, j onka perusteella rne I
olemrne voineet luoda its'ellem- |
me kuvan rakkaista edÖltäiis-'
tämme
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Ilelkkilän Hellmanin suvun
kolmas sukukokous pidetttin Rau-
malle v_iime lauantebg ja sunnuD-
tålna. Suvun Jäseniä oli tilalsuu-
leen saapunut n. 150 eri puolilta
Suomea. Tilaisuus' aloitettiih Rau-
man hautausmaalla, jossa paljas-
tettiin suvun kantaisän Emma-
nuel Hellmanin muistoltivi. 

-- 
Fai-

jastuspuheen piti op. Eero Helkiö
Somerolta. Senjälkeen kun farm,
Anja Piha oli poistanut muisto-
kiveä peittäneen verhon laskivat
sukuseuran older:rranni, lehtori
Onni E. ,Helktö, sukutoinrikunnan
puheenjohtaJa, hallintoneuvos Il-
mari Helomaa ja rva Saimi Leh-
tonen seppeleen muistomerkille.
Tämän jälkeen siirryttiin sanka-
rihqudalle, jonne ev.luutn. evp.
Ilniai{ Louhia, rhv. Antero Tiiri[.

seppqlggn. SukukQkqusta jatket.
tiin Nih-attulan =IrCrtirnogsr, 

todSa.
4autittiin juhlapäivällinen ja pi-
dettlin varsinalnen kokous. Mv.
Antero Titrtkpn lausuttua paikal-
listen järjestäiien puolesta ruvun
jäsenet tervetulleiksi selosti hål-
lintonöuvos llmari Helomaa su.
kuseuran: toimintaa viiqe kokouk.

Kartarp Nihattulasta, rva Sirkka
Björkqvist Helsingistä, hra Jalma-
ri Mattila Jyväskylästä ia mv.
Vieno Mattila Raumalta, rva Lyylt
Nurmi Raumalta ja nra Salli Hon-
kinen Laitilasta. Mainittakoon,
että sukukokouksessa oli mukana
{nyits suvun vanhin jäsen, 89-vuo-
tias emäntä Liisa Nieminen Vör-
muntilasta. Sunnurt'åin ohjelmaan
kuului jumalanpalvelus Rauman
kirkossa, käynti Kulamaan Hellt- |
kilässä ia vierailu Vermuntllan'
Tiirikalla, suvun synnyinseuduil- ile. I

ka ja rva Kirsti lrammi laskivat I

sen jåilkeiseltä neljän vuoden
ajalta. Senjälkeen kun suvun
kuolleltten jäsenten muistoa oli
kunnloitettu hetFen hiljaisuudella,
aloitettiin virallisten asioiden kä-
sittely. Fuheeniohtajane toimi ev.
luutn. Ilmari Louhia ja sihteeri-
nä dosentti Sakqfi Piha. Päätettiin
valmistaa patrikkeU sukuun kuu-
luvista jäsenistii sekä kerätä su-
kuarkistoon vanhoja valokuvla.
Sulrutoirnikurnan puheenjohtajak-
st valittiin edelleen hallintoneuvos
Ilmari Helomaa Helsingistä selrä
eri sukuhåarojen edustajina jäse-
niksi lehtori' Onni E. Helkiö maat.
ja metsät. hi Antero Piha ia toim.
Soma Hallakorpi Helsingistä sekä
dlr.eant. YrJö Eölkiö Myllykoskel-
ta, dipl. ins. Antti Riihimäki, nra
Ilma Orkamo ja rva Eevi Karjalai-
nbn Helsingistä, rautat. jaksonpääU.
Vetkko Helomaa Helsing:istä, mv.
Antero Tiirikka ja rva Saimi Leh-
tonen Raumalta, hra Onni Erä-
Iaukko Helsingistä ia rva Sylvi
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