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Helkkilän Hellman –suvun 15. sukukokous pidettiin ravintola Juhlahovissa Raumalla 11.6. 2022.
Edellisestä sukutapaamisesta oli ehtinyt kulua jo 7 vuotta. Koronaepidemian vuoksi tapaamista oli
jouduttu kahdesti siirtämään vuodella eteenpäin. Mutta nyt suvun jäsenet pääsivät taas toistensa
pariin ylläpitämään ja jatkamaan sukuseuran pitkää tapaamisperinnettä. Juhlapaikkakin oli monelle
ennestään tuttu. Sukutapaamisia on Juhlahovissa järjestetty kahdesti aiemminkin ( v. 2005 ja
v.2010). Aurinkoisessa, lähes helteisessä säässä paikalla oli yhteensä 84 suvun jäsentä, jotka
oltermanni Seppo Kartanon tervehdyspuheen jälkeen asettuivat perinteiseen yhteiskuvaan.
Sitten edellisen tapaamisen sukuseuramme oli ylittänyt kunnioitettavan 70 –vuoden rajapyykin.
Jouko Helomaan esitys seuran ja suvun historiasta ja tapaamisperinteestä kuvaa oivallisesti ja
seikkaperäisesti näitä vuosikymmenien aikana järjestettyjä tapaamisia. Kantavanhempiemme
synnyinsijoista johtuen Rauman kieli on aina läheisesti kuulunut sukutapaamisten yhteyteen.
Rauman murre on edelleenkin monen suvun jäsenen “oma kieli” ja Ossi Paavolan loistavasti esittämä
Nortamon kirjoittama raumankielinen tarina suorastaan hurmasi juhlaväen. Kantaisä Emanuel
Hellmanista tamperelaisessa valokuva-ateljeessa vuonna 1879 otettuun valokuvaan liittyy Tapio
Suvannon kertoma mielenkiintoinen tarina. Kyseessä ollut pitkä ja vaivalloinen hevoskyyti
Kestikievareineen Raumalta Tampereelle ja takaisin. Edellisten lisäksi ohjelmassa oli yhteislaulua ja
varsinaisen ohjelmaosuuden alussa tarjottu juhla-ateria.
Varsinaisen 15. sukukokouksen asialistalla tärkein kohta oli sukutoimikunnan valmistelema esitys
sukuseuran rekisteröimiseksi. Tähän liittynyt Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) päätös Seuran
sääntöjen ennakkotarkastuksesta on saatu 4.1. 2022. Päätöksessä todetaan, että sääntöjen
merkitsemiselle yhdistysrekisteriin ei ole estettä. Käytännössä rekisteröinti tarkoittaa
rekisteröimättömän Helkkilän Hellman –suvun sukuseuran muodollista purkamista ja seuran
toiminnan jatkamista uuden Helkkilän Hellman –sukuseura ry:n nimellä. Sukukokous hyväksyi
yksimielisesti rekisteröintiin liittyvän Seuran purkamisen. Puretun seuran jäsenille tarjotaan
mahdollisuus jatkaa perustettavan Helkkilän Hellman –sukuseura ry:n jäseninä.
Uuden Helkkilän Hellman –sukuseura ry:n perustamisasiakirjan allekirjoitus ja järjestäytymiskokous
(ensimmäinen sukukokous) pidettiin edellisen kokouksen jälkeen. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Tapio Suvanto. Hallituksen jäseniksi Jouko Helomaa (toimii samalla hallituksen
varapuheenjohtajana), Arja Tienhaara, Elisa Saarivirta, Päivi Nyman, Jussi Ahvenjärvi, Tuula Maijala,
Anni Helkiö, Soili Lehtinen. Elina Lindgren ja Mikko Mäki. Suvun oltermannina jatkaa Seppo Kartano.
Seuran perustamisilmoitus liiteasiakirjoineen on kokouksen jälkeen toimitettu PRH:lle. Virallinen
päätös ja ilmoitus rekisteröinnistä saataneen loppukesästä. Jäsenyyden jatkamista koskeva ohje
puretun seuran jäsenille toimitetaan rekisteröimispäätöksen tultua voimaan.

