
Selostus ;ia pöytäkirja l{ell.;kilän }iellman-su-vun

suiil.rjuhlasta ja -ko1,lou,1isesta itauman Soukaisissa
llustilan kartanossa l-ar-lantrina 1'7,6.1)9i

Lauantai kesrilcuun 1?. päivä valheni liauniina kun koiloonnuimne

suiiuliine hyrirrenenteen su"riukcl:,i::icseen Rauman fioukaisij-nt l?ustililn
karianoon. liuisua oli nou-Cattanu-c la'i:es 2OO henlieä'

pä-1vä.n ohjeln:a alortettiin j-lnoiitaut'"rmisen ja.liceen klo 11 Raunan

vanhalla hautausmaalla. Sie1lä si:.hu-iroitoustyör;ghmän jäsen jieva

Yrjänen toivotti suvun jäsenet tervetulleiksi ja kertoi ensj-n Lars

Sonci-,in suunni-ttelenasta Ä. Kord.eli;fnin v. 19211 valmistuneesta
siuna.u.skappelista. Kappelin ed-essa- ovat r:mi-l ili kströmin pronssiset
veistokset l,iuoruus ja Vanhuus.

Ynteislaulujen jälkeen kävirnme kunni a.ki'Lynnrllä iJmanuel ja Liisa
llell-manln sekä Juho ja I'iatalia ilelonaan haudoilla ja vielä sanka-

rihauclalla, joi}le karkille }asketti in kulckavihL:ot.

Hau.t au-srnaalt a siirrytt iin .tf.ust ilaan.
-Unne4 pitopäi.räIlisen ai.Llua- meillie oli tilaisu'us seuru-steluun

kartanon kauniissa puuiarhasså. ilmoittau.tunisen ;;nteyd-essä
jaetut sukutunnukset he1pottiva-t tutustumista.
?erinteisen ruolia.ruiioriiisel jäliceen siirr.':'iniii:e sisätrioihin
nau.it imaan I ä1si suomal aj- s en p i-b op ö.rd.än herkui- st a ko L i'b ekoi sine

lei-pi-neen ja ju.ustol neen.

Ci:jelma jatkui uliiosalia runc- ja mu-si';-l:,csi I. l:e] lii' liel-i ffuun-
Iiarjalaisen Tie rrlnon pohia'ltao llusiii<in oli säveltän;'rt ia esitti
i'ari lilikoslii huilulla iiarri lialleni-ul<seno bassol';lar j-netti' liansi;ao

$i-r-.irukoiroukseri nuo::in osanottaia Än'uon i',älielä 1 kk sai- ruust-lnt

jonl",a hänen äitinsä vastaanotti.

hiu"ku-uoirnikunnan puheenjohtaja Pertti l'larjomaa avasi kokoui"sen

virallisen osan.
i:-er:innettä nou.åaitaen kuni:ioj-tettiin he"bken ha}i aisuud'e}la

poisni-rhiluneid.en r:ivi liarjalaisen ja. iintero Pihan iluistoa'
rlmoi'i;usasiana tod-ettiin, että sr-li:uilir"ian I osaa on vielä saaba-

vana irintaart 40 mk,

iiuLi;a ilr suliuliirjaa, hinta lA r'ko os-bettiin kokouspai-kalla yli

1Ou kpl. ir'iyöhemuiin voi kirjaa tilata postitse
maksernatla lLl Plr' Pankiiiino
Virall-rnen suliulrous alkoi irlo 15 r4O
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a. Virailj-s,;er:. su.1:u-1.:cjicu-lieen prlhei-.n,"johta;:ena toimi iialevi Pil:a
ja si'l:teeri n',1 iniler.i i.annii:en.

2. I'u.heenjohtBia to'besi, etti-i 1;utsu suitui;ckcuiiseeri ol-i- li;hetett:-.'
h..;nliriöLroi:taisestj- .ia lis,ij.rrsi cl-j- ilrnoi tettu sano:n:ilehd.issä.

5. legbti i'iar-iomaa esitti toinin"baselostul;sen kul-i;i:testa vij-si-
vuol-iskau,iesta to,l-eten, että s',";i;utoi;:likunta oli kokoontunu"i,

iraksi kertaa., iehiosella nelj: .,'u-clta siiten ja iiarianossa
vriosi- sitten.
L:id.el-lisen sukuxcrkcuilsen jä.tkeen .bärllei-n teirtiivJ. on cllut
sui;u:rirjan llf osan laatirr:inen, ;ionila r,al€vi- Pi,:a- cn mene:i-

tyirseliisesi;i suorittanut.
i,alevi yiha es-itiel-i teoks9rsao jonka hi::: cn onistanut iimairuei

ii e 1 lman in s;,nt iimän 2oO-vuot i srnu--i st o I l- e .

ijd.elliseen sui<ukirjaan nr.-ticLen u-:.:.ae;: ti:ci;sen sivunäie.r:ä on kas-
v;nut ?C:ili. lie aiheuiuu 1ä.::i-nnii suurten ikiiluo,rliien vaiheid-en

kirjaanisesia uuteen teckseen. Lisäksi on ioni<in verran tä1'-

d.ennetty aienpien teosten tieioja. Uusl sukuteos on merllj-ttärrä
myös suvun tJ-etojen aj:n tasalla pitl..mi-sen Kannalia. ruhat-
jäsenisen suvun tied.o"r on nyt tallennettu tie"uokoneelle.
Tietoja void-aan rnilloj-n tahansa lisätä ja tä;'rdenti:'e' rraivatbc-
mast,i . Su.kr-:.tieåoston jatkuva ;illäoitäminen mahd.ollistaa muir"n

muasse suvun jeisenten ajan tasalla olevan osoitteisl;on.

4, Ra-nastonhoitaja Siri;ira.,iiörkqvist esitteli rahatilanteen
1.1 ,19Sö 11 .'i2."t99C vr.l-iseltä. aja..l-ta ja lr-r.,tl til:intarlias-
tajien iialer,'i Pil:an ja Änte:co .lloin11an lausunnon.
tiyönnettiin tili- ja vastguvapaus iili-velrrol-1"1sille.

,, i5ukutoi rnikunr:ar'r vaali-

- Pu.i1eenjoi:tajaksi vali-ttiin erielleen Pertti i'iarjofllaå'
\r.iF4-.1.-aeeqjr:;:.1;a.ij-itsi Valittj.in [ei:i'c iiartan,-r j:. TOukO LehtCnenvdr 11 ,L_r_

J'äsenet su,ruhaaroittain
Liisa'liirikan suiiu.haara :

Seppo I'artano r itauman nilll.
jie\,'a Yrjii.neno R.ar.tman mll"l.

iialja-I-,iisa L,sterman, Rauna

Lntero Tirri:;iia, iLauna
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Ämalia Y-"1 italon suku-haara;
Sinika Björ,l,:qvist r iispoo

Sinii.;}<a Junnila, Rau-ma

I'iirja Kosirineno Pi'hära::ta
Iiustaa Fiellnianin suku-iraara :

I{alevi I'i}ra, Tur}:u-

t'ouko T,ehtonenr iiuittinen
Iiitva. Salninen, Tuusu.la
iuheni i{el-iciö, Paattirr.en

Sanuel liellmanin sukuhaara:
Iielr iiru-un-Iiarjalainen, Helsin:ti
Pert"b'i i';arjonaao i,elsiniri
Suon:a luomisfor Sspcc

Jr-rho l:elomaan st-;-liuhaara :

luiarja Falckalar Porj
Inkeri i'lanninen, Vantaa

öeva l(estilän sukuhaara:
Eeva licähelmo r Helsinki
Faula Saari, Rauma

6. Ra.nastonhoita;lan vaal 'i

Rahastonhcitajaksi val-ittj-in ed.elleen Sirkka 13jörirqvlst.

7 . iiiiavarojen tarkasta;lien vaa.li
RaSiavarojee i:arl.,astajiksi vatiit: in Fä,ivi fuomola- Karp

ilelsingistä ja Tiina iioskinen Vairtaalba.

Bo Painatuoasioi d-en hoita"ian vaali-
Fainatu-sasioid-en hcita.jal:isi valltt:-in l"ieli Bruun-Ir.ar.iala"Lnen.

)to i'iuut asj-at
Italid-olliset muut asiab niiätett;iin sj-irta.ä ilahvin juonnin

yhteyteen.

1O" Ko.leor-rksen pä.ätteeksi lauleitiin;'ltersesti liel-iii<iliitl::iarssi.

Se lo stuks€n j a p ö:"i äi;ir j an vairu*åcksi


