äelkkilän

TIellnanin

sulcu.

?öybähirjä,ielkl:iLän i{ellrnanin suvun sukukoi:ouksesta, jo1:a pid.ettiin liihattulan Kartanossa i-latunan naalaisltunnassa 1 .8.1959 it1o

16 Iähtien. hrhetta johti aluksi suiiutoimil<unnan puheenjohtaja hallintoneuvos Ilnari l{e}omaa.'Jiral 1i s e:: sulcukoicoults en aL ettu-a _r:uhet ta
johti eversti.luutnantti l}:rari Louhia. Kolcor:lcsessa o1i. 1äsnä noin 1OO irenlseä. Pörtäl<irjan
on laatinut allei:irjoitianut, lcokort:sen sihteeri
d-osentti Sa.l:ari Piha.

L

1.('$. Sul:ukolcouksen alkajaisihsi laulettiin tir. Yrjö ii e 1k i ö n johd-olla|tOlet rleanlme arnahin Snonenmaatr, jonl.:a jä1keen maanvilj. Äntero ? i i r i k k a piti tervetuliaispuheen lausuen Ll.rir1 että ra.ume,laisiIla on tällä l<erral1a ollut i1o saad-a srtr:ukokous suvur?. l:otiseudu']1e. I{okoulcseen on o11ut ilnoittautuneita noin 1)O heru<eä, joid.en joukossa Er:ianuel ja Liisa iiellnanin 'lastenlapsialtin. fänän tilaisuud.en emäntä, Tva Sylvi Ii a r t a n o on jo vi-idettä
.-r-rlol-vea.
Enanueli-n jå11-keistä
^c
2
!.

?ä.nän

jälkeen sukutoi:rikunnan puheenjohtaja hallintoneuvos llmari

He l omaa l:iltti sul.:rrtoimllcuru:an3uolesta;:olroul-:senralulala.isia järjestäjiä sekä esitti kertonrf:sen sul:useuran toininnasta.
Selostaessaan srt:utoiminnan all:uvaiheita i$n me.inltsi Errrlr1 että ensimmäinen sul.:ulcolious järjestettiin r.'uonna 1951 Enanuelj.n pi'i.rvä.nä 26.3 Ilelsrngin Kesti.reartanossa. Tähän L:o1:oul:seen o1i l:okoontunut Emanuel iieili,ranin kolnen r:ojan jä1keliiisiåi, onaisineen Jrhteeir.sä !J henl:eä. Seuraavaan nyiisl:in'rlel-singissä ! .4.1955
pid.ettlyn lcol;oul:seen aennossä oli ]rhteys saa,tu jå:l,rjestet;"1;si rqriis t3-f'bärien sur

L

l:uhaa,.::oihin lulluunottanatta Eeva i{esti-län sr-fiuhaaraa. Satalluntatalossa pid.ettyyn
iilaisuuteen oLj. saapuaut 6p suvun jäsentii. Tli 1!0 ire:C:eä osa]Listr:,u tänään ja
huonenna piC"ettävään }:oln:anteen sukul:okoukseen, joLloin cn 16J vuoita kulunut

,inanuel liellna.nin syntyraästä, 107 wrotta ilelirkiliin talon ::;erusts"misesta ia 9l
vu-otta Lii-sa i{ellnanin iruolerna.sta.
llantarranhenpien jä11:e1åiisiä] li-ei:ee nlrt elossa 400-500 heni:eä, joista ainakin
110 on l-älsnä eåustaen nei-jää suJ:upolvea (i,i:-te 1), ""'a.irir.ir:rpa,an el-ossaolerraan po1veen - siis å'reanuel :aetrfnanin lastenlapsia - l:uuluu 6 jä.sentä, jotka a1.täjärjestyl:sessii orrat seuraa"/at :
E.ra iTieninen o.s. Ylitålo, s. 31.8.1E?1, Pyhäranta (Ana1-ia Ylitalo)
O:rni Elias iieliriö, sr 2C,2.1E74. ilelsin]:i (Kristaa lJel-lrlan)
Elsa iilina llaltanen o.s, i{estilä], s. 5,9.1877, Raunan rnllc }iulanaa (Eeva Kestilä)
äelma Gu-stava Piha o.s. ilellrnan, s. 30.10.186i, ''fumnala (iiustaa iiel,hnan)
t/äinö Samuel iielkiö, sr 26.11.1884, Raurqa (I(ustaa llellman)
Å1rna Alina Kestilä, s. 22.12.1885, Laitila Katinhäntä (Ee-,ra i{estilä)
Sr-rl<uJ.:ohoul:seer"r ovat ec1eliänainituista voiireet saapua leva llierninen, Onni llelkiö,
llekna Piba ja 1fäinö Helkiö.

2harjoiiianian sd:utietoud.en tallentanis- ja ju-1-1:ais,utoiminnan tuloicsei:a nainittatroon, että vuonna 1954 nonisteti iin {lu.Fåa -{;iyy-"*'
e-a n-,i-.n nu.i-stelnattJoulu liul-a-naan 8e11.*i1ässä v. 18lott se1.:ä ilnil i{ e 1k i ö n su.lcuirirjattTietoja ja muistoja lie1i*:ilän llellmanin surmstart. EdeJ.leen
on nronj-stettu rruonna 1959 lehtori Or.:ri. E. H e 1i: i ö n 1le1,:'l:i13in elämää viime vuosisaclan lonpu;:uo1ella i:uvaa.-ira !:irja 'tRaurrlaist knel:ku, tott ja ;e1-.Jcutr jäll:inrnäinen osa teltijän onalla kustarrnul:sella. Sul:;uhistoriall"isten tietojen kerääriiisellsj- ja säi1yttä"nisel:si. suvun jäseni11e on 1ähetetiy kyse3-yL:aavaJ:i:ei-ta, joissa
olevien tretojen mu-okftaanisesta ja järjestänisestä on luvaniiut huoleirtia rva
iLma O rkam o .'Iiä.n on sr-rorittanut ja suoritta.a ed-e11eer::einarvokasta työtä
sukututl:j.nul<sen parissa. Esi-isien jä1iciä seuratessaa.n hän on päåissyt jo 1!00,5u1.:utoinil:unnan

Luvul1e.
Snl:utoinil:unta på1,ätti all:-o:'ne.an haidi:j.a nuistoki-ven Enanuel ja Liisa Hellnanin nuiston säilyttärnise.Lsi. Tänän asian l:äytärrnöL1isen puoLen on holtanut sukutoj-niiunnan puolesta nretså.t.tri Äntero P i h a . Olei:rme vastikäiin o11eet tämän
nuistoi;iven pal-jasiustilaisuudessa Raurnan jrautausrnaalla, jossa opet'baja llero

rie 1ki
hempier:rpe

ö paljastuspuheessaanrnieleenpainuvalla tavaLlaluonnehtil:antavanelål,näntyötä (tj-ite 2) . -(r<r. /ru,-Sa*u* &;tztt *;å a,.&. t7clt7*!) ,

jälkeen suLutoimiltrrtllr.ä1l puheenjohtaja lausui nuistosanat v. 19rj
vietetl"n sullullo.lroulisen jäl1.:een iruolleid-en surrun jäi,senten muistol:si. lletl<en hiljaisuud.ella lo:r:rioj.tettiin vainajien muistoa.
3 $.

Tänä.n

4 $. AlLcoi virallinen
luutnantti llnari I ouhi
Piha.
5 !.
-(r

su.1:drokous, joaka puheenjohtajal:si

a jasihteeril:si

alIel:irjoitianut

valittj.in eversticlosentti Sal:ari

Koltoru:sen puheenjohtaja pyysi 1eäyt'Lä.näiin puheenvuoroja sukutoimikun-

nan puheenjohtajan esittänä.n toimintalcertonruksen johd.osta, ?ri Antero Piha selosti suvurl jäsenten henkilöt:-etojen keräystä. liän mainitsi rn.rn., että kyselyl:ae.vaj<emateriaali on nfi suurirnnial:si osai,:si saa.tu kerä',tyllsi. Ä:rrolCcaan materiaa*
lin säilybtämisel:si sul:upapereisia on otettu useamt:i.a jäl1jen:eiftsiä. I,,iähdollisesti
palauttanatta jäiä.neet keaval':keet olisi lcuiterilcj.n mahåollisj.nrman pi-an toimitettava sui:uhaarojen lreskusasiarniehille, jotta kerättyjen tietojen pen-rsteella voitaisrin saacla ailcaan mahclol-lisir.rriair täyd.el1rnen su.i:umatrilckeli. Opettaja 'Iyyni I{ e 1k i ö !:annatii lämpirnästi natriir;eliasiaa ja sulculuettelon jul}<aisemi.sta.
Päätettiin antaa suhutoimii:unnalle tehtäväksi hoitaa sul<unatrildceliasia 1oppuun. Sulcutoirnikunnan puheenjohtajan toinintakertomus h;nräksyttiin lciitokselIa.

6 $. Itrallintoneuvos llraari låeloraaa esitti låi+åiåt sen varojen käytöstä.
Sukutoininnasta on ol1ut jonkinrreuan menojå rnornr sukr:koleouksen järjestelystä,
muistokivestär sukuluetteloista y.m. Suvun eri jäsenet ovat tähän nennessä itse
suoriitaneet nåistä koituneet kulut. ?arkempi selvitys menol-sta ät4f'JfAafr uryör-

'-3laskut on saatu. ?oivottavasti rirahd.oll-isj-ninan rnoni tairioisi
osallistr.ra näihin kuluihrn l-ähettärnä1lä sopivaksi l:atsonensa sunnan suvun postisiirtoi;ilil1e :ll o 16980, johon jo rahaa on tullutkin.
?ä,ätettiin ettel tilintarr:astajia toistaisel.:si valita, l:oska tiliasiat ovat
pieniä. Selostus vaz:ojen kätr'töstä byvä.ksybti.in yilsirnielisesti'

heinniin, l.-r:n L:aili.:i

? $. Segrasi sul:utoinii:unnan r:uheenjohtajan va,al-!. Hal-lintoneuvos Il-mari
rIe-'l-onaa llnoitti. ha]uavansa luopu.a ;uheenjohtajan tehtävistä ehd.ottaen tilalle
opettaja ilero Ilelkiötå etenkin, 1cosl:a hän on Ernanuelin vanhj-nrnan pojan vanhin
elossaoleva pojanroil:a. -tlero liel-1:iö llieltåi;rt;ri ja ehdotti entistä luheenjohta jaa.
Intinen puheenjohtaja val-ittiin eåelLeen sukutoimil:un:ran nuheenjohtajaksi'
B $. Seurasj- sukutoimikunnan jäsenten vaali. -iaali toirnj-tettii-n sukuhaaroittain l':uited<in ni.,Ln, etiä jäseniä tulisi sekä iielsingin että Rauraan seuduilta.
sd<uhaaras rhirari jiel0maa ehc'otii rli:rni lielkiön kan}i u s t a a

'ielh'ranin
nattanana errtisiä jäseniä, joten valituilcsi tul.iva.t eclelleen:
Suvun Olclermai:r:.i, lehtori Onni li. Ii e 1k i ö lielsingistä
Di!.6änt. Trjö li e 1 i; i ö Iiyllyl:oskelta
toiraittaja Sona 1I a 1 1 a 1: o r p i iielsingi-stä
l,letsät. toirtori Äntero P i h a llelsingistä
S a n u e 1 ilellnanin su,r:uhaarac Eino ?akola ehdotti entisiä jäseniäo ioten

val-ituii;si tul-ivat eclelleen;
Rva llroa O r k a m o iielsing:.stä
Dipl.ins. Aniti e i i h i m ä l. i Helsingiståi
Fva Eivi 3l a "r j a 1 a i n e n ilel-slng:.stä
J p h o iieLomaan sul<uha"ara: äntisiåi eird.otettiin ja valituil:si iulivat
ed-e1leenl

iiallintoneuvos llr:rari Ii e 1 o m a a Jelsrngistä

Varas,tojaksonpää1lilC;ö rv"eikko i{ e 1 o n a a ilelsingistå
L i i s a fiiril:an suliuhaara: Iiosl:a Liisan suhuhaa,ra on suurin, ehd-otti
Ilma Orkaino entisten 1isäksi rwa Sylvi liartanoa l:"säjåisenel:si. Ehd.otusta kan-

natettiin ja valitui-lrsr tulive.tr
läiretti:jä Omi I r ä I a u lc k o ilelsingistä
itvaSaina leh tone n Raunalta
Raur.lan maa.1 ai sl:ur:-nan Lliirattulasia
Rva S;rlvi ii a r tano
iiaanvilj. Anterö ? i i r i ltk a F.auna"nnaalaisl<unnanlorermuntilasta
A n a 1 i a Ylitalon suJ:uhaara: Ilna Orl,ramo ehd.otti lisd.jäsentä myös tähän
suhuhaaraan. Ifu.nnes Triril;ka ehclotti rnaa.nvilj. 1r'ieno i-attilaa. Te.liiuiksi tulivat
liaanvilj. iieno iIa t t i 1a Rauaannaalej-slr:uil.nasta
iira. Ja}:rari :l a t t i ^l- .a Jyuäsl:ylristä
Rva Siridca 3 j ö rk TW)hd !l*rustai'{-r.,-"^r,,';.;
E e v a iiestlllin sriiuiraara: Tåistä suisuhai:.rasta ei ole a:-kaisenmin ollut
jäseniä toinil:ui:na.ssa. Äntero ihiritd,:a ehåotti L;ryJ-i j;:usnea ja riannes Tiirileka
Salli iionl:ista. Sr:l;utoirnj.i:unnan jäsenit:si tulivat si :sr
Rva Sal-Li H o n k i n e n Lartil-asta
itva T,1,71i 1I u r rn i Raunan maalaislcurman liularnaalta

- 49 $. Kesi:usteltiin seuraarran sul<ul:o1:oullsen ajasta ja oail:asta. ilmarj.
lielomaa naini.tsi , etl.ä tähåin asti kol<oul<set on pi-c1ett:/ 4 - {.} vuoclen väliajoin'
Iiän ehd-otii, että seuraava lcoleous piåettäisj.rtr noin ! vuorlen kulutiuao jolloin
on llulunut 170 vuotta Enanuel ilellnanin slrnt;rmä.stä. Trjö ]{el-kiö l:annatti tehtyä

I

ehclotusta. iiol:ou-l:sen puheenjohiajan p;X.d,ettyä teilernäåin ehd.otrr]lsia l:oliouksen
vloclenajan ja 'rai"1;an suirteen Sero flel-l:iö lausui mielipiteenään, että talvisai1taan piC-eitävän lto':orr,:sen prtopailiai:si sopi.si parj:arten ilelsinl:i, kun taas
kesä.inen l:okous olisi sopivi.nta järjestää ?e.rr:ran seuåulla.
Päåitettiin jåttää asia suirutoirailrunnan irarl:ittaval:si ja :ratlcaistavaksit
kun lcokoul<s en j är j est åininen tu1 e e a jaricoht ai s eI:si .

$. liokou!;sen puLeenjohtajan tiedusteltua, oirko kokor:ksella a.nnettavana
sul:utoinikur.cralle evästyksiä tai ehdotuksia, esitt,i rya Helma ? i h a ajatuksen vanho jen suvun histori.e.n karrnalta niel-erAiintoisten valokuvien keräänriseksi.
Talokuvien te.l:ana tul-isi oIla ta.rpeelliset selvitfl.tset n.rfl. ail:arläilrä, huvan
esittänien heniilöiden ninetr,;:ai-l:ka ;i.n.
;'alo!:uvi-en l<eräänlnen su::uarl:istoon piiätet'biin jättää su-l:utoinil<unnan huoleltsi. Tåir:rär jälheen Äntero Piha esitteli On-rri.ii, Iielkiön uud-en llirjanrfRaumlaist ]rnel-']curt r:aiaiten it.in.1 eii;ä tel.:ijä on ItRaunan kielen lehtorirf , jol;a liifjassaan ta.isteLee oilleal:si l:atsoilansa ilaunan murteen kirjoitr:stavan puolesta
iiortanon i:äyttåi.raäii tapaa vastean. iiirjaa on saatavana" ]räneltä 454 r[<:n hinnasta.
10

11 $. Srlli:ol:oul:sen re.ui:'1al-aisiin jä=jestäjirn l:ur.iluva .Antero fiiril'Jca selosti- iä.nän jä1l:een surrrl:ol:ouksen ohjel-maa, Seuraavana päivänä.u sulrnuntaina
2.8.r9 l<1o 1O on junalanpalvelus .:Larxnan hirl:ossa. Sieltä rnerurään l-inja-autoilla
I{ularnaan lr,elii:i1ir.i,inr iossa iiel1'-kil.än n;7]:.yLnen isantä tarjoaa lounaan. .ilell.åilässä saad-aan l:uu-]-la. n;rös ohjelrnaa. -lenjåilkeen låliråetään Ternultilan TiirikaIle
sylimään trpu.uroe ja i:rääniärr. Päätöstilaisuus olisi tarl'roitus pitää ilukoushuoneella.

$. Esitettiin sul:r*:ol:ou1cse1le te:rrelld.;y'.:siä, Ilma Orl:amo toi te:rreiset
sairaana olevalta sisareltaan lierttu }J a r j o n a a. L t a, jo1le suhukolcous
päätti lä.heitälål te:nrehd.3'l.rsen. T;'7ni lellciö ioi te::veisiä Raahessa asuvalta
l-ehtori- iielneri ? i h a lta.
12

ili,roitti kol.,oultsen virallisen puolen päättyvåj.:r td"irän, lioska asioita ei ole enäåi esitetty käsiteLtäväi<si. Iäa luornrtti puheenvuoron jälleen uud-el1een valituIle su:utoinli.-u:tnan puheenjohta.jalle hatrlinluottanul:sesta ja 1isäsi,
toneuvos llnari lisfemaall-e. "'"j-iroelisinainittu kiitti
etiä sui;utoiminnan pitäisi oLLa vain hauska ha::ra.stus, eiirä. lroitua rasitukselisi. Edell-een hän l<iltti talon eriräntää Sylvi iiartanoa hänen ve.ivannä.östään
suhuicoi':ou'llsen järjestämise]:sj-, fiän ihaoitti nyös, että.sukutoin:iLiunta on hanht3 $,

Kohou'l;sen puheenjohtaja

lcinut sukuiroliousl,lirjan, johon liailC<ia lä.snäolijoita p;rydetään kir.joittamaan nirnensä ontakätisesti.

'!. liolcoul:sen pää.to1cse1isi laulettiin Oi:ni E. iiell:iön i:irjoittana ja Y=jö
iiell,iön säveltänä trsuvu:r nerssirr, .jolca os.lää-l-1. År'ho Eallalto:rren -boimesta ta1letettiin nagnetofoninauhalle. Il-raari ilelomaan lausut"Lua ::ocoulesen påiättäjäis*
sanat suvun Cl-åernanni rJnni E. iielkiö rräytti vielä puheenvuoron, jonka pää"i;teeksi irän 1d;i i--appaleen r:irja.ste.e.n rrilau-mlaist lcneiJ:urr.
14
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5.

?linåin

jiilkeen na.utj-ttiin suirujuhlapåiivä1linen.

jathui sunmrntaina, 2.8.1959 1r.lo
jolloin
o1i
ohjelmassa kirliossa-täprti. Päi10,
vän ohjelrnaan }:uul-ui senjällieen vj.erailu }iulaSulcuJcokous

maan iielir-kiläss;ä

ja. päivälli-nen -l'ernuntilan

'Ii irii:a11a.

Toinen suicul;okouspåivä aloitettiin jrrnalanpalvelul:sella äaunran lcirlcossa,
fransi.sl<aanimur-{--'irien ailcoinaan perustanassa lyhän Ristin l:irlcossar ioru:e runsash!.iuinen jouiC:o suvun jäseniä oIi saapunut esi-isiensä tavoin kuulemaan sanaa.
I(j-rLroninenojen pä.ätyttyä noin lilo 12 lähd.ettiin autoilla Kulamaan Hell-J<ilääno
jonne talon isäntä o1i järjestänyt oivalliset kirlckokahvit sekä r1yöhemmin hernesoppatarjoilun. Isännän opastuksella tutustuttiin taLon entisiin ja nykyisiin
vaihei.siin. Seurustelun lorpssa laulettiin ylrteisesti sel..ä icuultiin puheita.
1i'al-okrnrausta varten iierä.ä.nie)'ttiin l]ellC<ilän taLon 1äheisyyclessä olevalle rnuistorikj<aalle 1(a11er:-i.,a11io11e, jol1a laulettiin seliå: saatijn kuulla d.os. Sakari Pihan
esitys liel-lckilän talon syntyvaiir.eista (tiite 3). Lopuksi kerä"ännybti"in llelkkilän

talon sa11in, jossa hallintoneuvos rlmari .:elomaa piti puheen 1.:ohdistaen kiitoksensanat talon isd.nnälle ja ojensi iräne11e nuistolahjan. Isäntä vastasi puheeseen nainiten m,n. , että te.lon entisten isäntien liustaa ilellnanin ja Ernil Helkiön ahl<eran työn tuLoksena talo on tullut niallikelpoiseen huntoon. ?alon maiden
1äpr vj-rtaaven pikku joen perkauskin on saatultofuneksi heid.än aloitteestaan. ?ilaisuuden påiätteel<si rva iielna Piha luki veLjensåi onni ;iel-kj.å;:{;åi"taan kirjoit.
tanan runon

rr^..ei

jätr.

Iltapäiväl1å ilo 16 Slit:*een lähåettiin Yernuniilan tii:'ikalleo jossa tarjotiiin ensin lcahvia ja myöhen:in illalLinen. Ruokatarjoilun lomassa tutustuttiin sulrulaisiin, laulettiin, irerrottiin sri.ru,nuistoja ja kuultiin Snrheita. )ipI.
1ns. Antti Riibiroåiiri piti ;rhd.essäolon piiätteel:sj. harrashenl<lsen puheen. Toinen
su,:r:J:olcouspäivä

päli,ttyi L:1o 1p ailcoihin.
Kokoul<sen puolesta

/e'&

Sailari Piha

Sukukoicoul;sen

sihteeri

