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ja suiruti;.:. 11.1j:se1J sekä koiicu,.; :,: ;eriaal.ia.

.irils.r .,..ii.:i::i'l,lan sukuhiLa-t,:.l: l,r.r.illtt-tsväri oli val'::cli,'ien, "rimali-a f li-
i;a.-l-i-. ii sukullaaran si.i:i l.r'r r:rL, Kustaa iie1l.. l',nin sukuhaara-ti i:lel uainen
(runsasf i.L,:,:.:i slmmin edustei;tuira), Sanuel ilell',::-i:iin sukutraaran v:', :-'e...,

Juho iielonat., slr,r..j:iuhaaran pun.il,.,en ja Eeva I(es-bi-i . , sukuhaaran siir-"-
:;u-nainen.

lilo 1'1 , ,. alkoi avaji:.is ;rrsertti koko';.,,..:^Ion lätrellä sj- ..i-'t;se-

vassa iai;';tisten kiritot sa.lhtei-ses'b-i : j-etun virren )',-t . " ;iälkeen
1';i-- i-ii.rne Diei;ricii" -,. :'behud.e: Praelu,. ,;-,:i '.j Bux'rrlV 1t'/ '-^.kkl- -A.l-ikos-

ken esittä.,"änä.
iilni ivicinarin puil.een ;jälkeen ;a lcul ausi-ikkio.i ,:. -i.å.

/Irto Alikoski, se1lo ja 
'i.r.,,,'.. Ali. csi:i, huilu esittivät
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rtuollail-un kuliLes;sa vijsi llien'i;ii herttaista sLLvuLn ;ii'sentii. esit1;i
rei-past;;. laulua. i'ianosäesb-vksesbii lauoleii.bi Soi1i" ['uor:iolso kuten
kokc t j-1ai suuo.e lt :l j c.n.

:\terian aihana alltanut sad.e pairotti luonunaan ulliona puistossa
tapahtuvasta valolruvauitsesta.iti;okailu"n p,:,ä-bytt;,,ii järjestiiyrly"btiin
ryhnakuvaan sisåll_å.

Sukutoi:rikunnan puLeen;johtaja Pertti lria::jomaa avasi kokouksen
vlrallisen osan.

Ferj.nnettä noud.attaen koi',ouicse:n o sanottajat ]cunni-oittivat pois-
ir"uki,;ur:. e -i- t i,i h e t lre n h i L j ai s rmd e 1 I a .

lielklcilän iiellr.ran-suvun sukutoi;:,ikunnan peru-stava icokous pid.ettiin
v. 1949. Siina iiokoui<sessa oli nyt leisnä ol-evista nukana Ånte::o
Fiha. V'. 1951 pid.ettiiri ens-Lnnäinen su.cuilokous llrnari llelomaan
ouheenjohd-oll-a. Ilmari iielornaa toi r:ii:lj-n sitten tell'bavässä lähes
3O vuotta suvun kunn.ioitettur:.a olter;iannina.Ilänen poi-smenonsa jäl-
}<een suku on ollut ilnan cl-teriirannia.i,ryt irokous kutsui yksi.mieli-
sesti uud-ellsi- olternannilisi .A.ntero Pihan kullitullsen kera.

liokoukseri nuorj-i;i:ian, Arttu t,urir.bisen, ik.^ 1 ,;k, äi'i;-L Pä1vi- iiuhi;inen
vastaanotti ilynttilr^nj;:.lari. Årtui:. iuuli-sisar sai k;rntbiJ-ä;ijalan
.i?,aunialla ec1e11rsessi, srr;;uiioiiouksessa. irui.r.li viii,d..r i;ti nyt viisi
'ruo [ta i,iyö]ie.lllin rtleitä l-auli-il1a tois'ben pien'l;en ica::rssa.

Virailinen suhuiroilous alkoi 1<1o 1b.OO, kuri Peri;ti i\iarjonaa kutsui
iiokoukseir puireenjohi;ajai;si i",alevi Fihan.
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1. Viralliser:. su,.i;ukokouiiserr 0uliie en.,roi;ta.jaria uoiini Lalevi Piira
ja si-iiteeririi. lnilerj- i"janilirieil.

2. Fuireenjo,i.baja botesi, että kutsu sui'rukoiiouiiseen oli läire-
tei;ty l:"enki1ö,ioirtaisesii ja lisäl"si oli ilinoltettu ganona-

leirciissu..
i . ;:er"b'bi lr:arjoiriaa esi'i;'Li toiraintaselosl,ui;sen liuluneesta vij--

sivuot:l-skauoesba, tocteten ettJ. sukutoiiliirunta orr kohoonbu-
nut euei-lisen sukui."ol,ou-ksen jllkeen ]":a.l;si kertaa.
'Ioirai-nta on keskittyny'b päriaseassa I'ururi seuclulle su]lul'ro-
kouirsen valinis'beluri i"erkeissä.
rjuheenjoli Laja selos'i;i'.''uruir järjes-belytoimiiiurinan toiriiin-
taa, jonra aloitti r:lini i"iolnär. Juirani ja Jornna ileliriö
s€,:iJ. /'a1evi riha, kaikki puoiisoineen, ovat onnistuneesti
hoitaneet juhiavalsristelutojosta heill-e suvun jäsenten
parhaat kiitokset.

4,'Ioimintakertomukseen liittyen rahastonhoitaja Si-rk}ra
3jörkqvist luki tilintarhastuskertomuksen. Sald-o PSP:sså
oli 1O5Bt+.69 mli.
i{yönnettiin tili- ja vastuilvapaus ti}ive1vollisi1le.

,. Sulcutoirsikunnan henkilövalinnat
}uheenjohtajaksi valittii-n edell,een Fertti l{arjoxnaa.
Varap"rrheen.joittajiirsi edel1een .rintero liiril;.i';a ja
fouko lehtcnen.
Jäsenet sukuhaaroittain

lilsa Tiirikan sukr-uraara:
4,niero iiirilcka, !?auma Yermuntiia
Sent.ro iiartano, iiinattula
Eeva lia1o, Raumarl?lr.ysi t:ui:eenrruorossaan,
e'btä hänen tilalleen valittalsi joku ei-
raurnalaineil.

Ämalia Ylitalon sui':uhaara;
Sirkka Björlcqvi-st, $s'poo

Jarno Iulattila, P.auna

I'iirja I{oskinen, Py}räranta
iiustaa i"iellniariin su.l:uhaara :

Äntero tri-ha, ilelsinki-
i'ou.ko l,eht onen rtiuittln,en
Solina iiolni-l-a, iiels:-n}<i
iunanii iielrciö Paaf,Uj- nen
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Ju-ho ilelomaan sukuhaara:
I'tarja Pakkala, Po:'i
lnkeri irianninen, Yantaa

ijeva llestilän sul.iiirhaara :

Eeva rkätrej-nio, ilelsini:i
liaula Saari, ilaurna

6. Rahastonhoitajan vaali
Itahastonhoitajaksi valitt,iin erlelleen Sir]::ka Björkqvist
Itahelvarojen tari.lasta;iiksi valit;tiin i'alevi ii-;trl. ja
Äntero Roinila.

'1. Painatusasj-oici.en hoitajan vaali"
,öai.natusasioid.en hoitajalisi va,littiin r,eli tiarjalainen.

8. lulevarn toimintaiiauilen suunnittelu
iiesl.;ustelua käytiin Fertti i,iarjoinaan ja iialevi lihari johd.olla.

suliukokoustoininta
Seuraava suiiulioilous päi,itettiin pitträ I vuoden ]rulubtua.
Jul,taisu-toininta
'i'oriettiin, e-b'bl,i suJcukirjan tiedot ovat yli '10 vuotta
vanh.o ju, ., suiruirir;jo ja pitäisi triyri"entaä. rieto jen koltoami-
nen \raatii paljon työtbi.Tehtävä helpcttuisi, jos saataisi
aikaan yleinen tietojen kerays su]<uhaaroitbain. Tieboja
toivotaan sukr-r.toiniiiunnalle, että työ voitaisi -boteu'bta:r

vild.en vuoclen kuluttuei. r'ehtävdän tulisjr- 1ö-vtää sopiva
henkilö. iilni- I'iolnar eh,åotti, etta. iialevi tliiia ottaisi
teh.täviin vastaan.

9, i-uheenjoi,taja iralevi .riha julkisti Cnni E. Iiel-kiön:r'Raum-

laist kneklcu, tott ja Jekiru " kirjan ur:d-istustyön.
Cnni uell<iö aloitti icirjoitustyön jo v. 1909.

Vuonna 1c;1i ilnestyi l"irja "ilunojalkoia".Unnl tielkiö piti
nyös ratLioes:-telniä R.auman murteesta.
.f.aunlaist kne.l-.ku I julxeiistrin v. 1c)r9 ;ia II osa v. 1959t

monistepainolcsena.
V. 19'35 tehtiin pii5"tös uud-istetusta painol;sesta.
tJ'ö ei oll-ut tielppo, nonistepai-nos oli heiickoa työti; 1ti rja-
painon nielestir..
Jor:na F.,el.:iö telqi työn tietolconetekniikalla, kirjan kansi

on uutta tietohonetaid-etta. Lahia" iielkiön avullar saatiin
uusi kuvalaatta si-t"lLuterlosta'
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