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Korjauksia
Kotiseutuneuvos Kaarina Niskala on havainnut sukukirjassamme joitakin virheitä. Hän kertoi, että
Oulussa 1800-luvun loppupuolella oli useita erilaisia osoitejärjestelmiä ja niiden yhdistelmiä
samanaikaisesti käytössä. Niitä tuntemattomana ajauduin harhaan. Alla olevat korjaukset perustuvat
Kaarina Niskalan rakennushistoriallisiin tutkimuksiin:
Sivun 38 kuvatekstinä pitää olla: Henrika Hellmanin talo (etualalla oleva rakennus) Uusikadun
puolelta kuvattuna. Talo sijaitsi nykyisen Uusikatu 21:n paikalla.
Sivun 114 ensimmäinen kappale poistetaan virhetulkintojen vuoksi:
• Fredrikin myymä talo oli tosiasiassa hänen vuonna 1880 palaneen kotitalonsa ”PikkuPuoli”, joten lehtileike kuuluu kirjan sivulle 33.
• Henrikan talokauppa liittyykin hänen vanhuusvuosiensa asuntoon, joka esitellään kirjan
sivuilla 37–39. Leike kuuluu esittelyn yhteyteen.
Henrikan koti 1898–1907 on väärin merkitty kirjan takasisäkannen karttasivulle:
• Tekstilaatikossa pitää talonumerona olla 17.
• Talon paikkaa osoittavan ympyröidyn numeron 5 oikea paikka on 64 mm nykyisen paikan
vasemmalla puolella olevan pienen numero 17 (talon numero) ja ison numero 68 (tontin
numero) kohdalla.
Sivulla 73 (2. palsta, 3. rivi) pitää Victor Hellmanin kuolinajan olla 21. (ei 2.) huhtikuuta.
Edith Hellmanin (A) kuolinpäivästä on kirjassa kahta erilaista versiota. Hautakivestä tähän kirjaan
kopioitu päivä, 8.2.1933, on virheellinen. Vuoden 1989 sukukirjan (sivut 59, 61 ja 181) ja Edithin
kuolinilmoituksen mukaan oikea kuolinpäivä on 7.2.1933, joka korjataan sivulle 82 (kuvan alle) ja
sivulle 85 (2. palsta, 15. rivi).
Sivun 125 kuvatekstissä pitäisi huvilan nimenä olla Pukkila (ei Pulkkila).
Sivulla 139 pitää Bettyn haudan ensimmäisen vainajan, Aksel Jakob Reinilän (2A), kuolinajan olla
23.2.1910 (ei 23.10.1910).
Fanny Augusta Sofia (Dutta) Hellmanille (9a) on kirjassa annettu kaksi eri syntymäaikaa, jotka
molemmat ovat virheellisiä. Myös hänen hautakivessään (kuva sivulla 143) on väärä päivämäärä.
Kankaanpään kastettujen luettelosta ilmenee, että ”Fanny Sofia Augustan” oikea syntymäpäivä on
12.7.1857. Se pitää korjata sivulle 143 (2. palsta, 12. rivi) ja sivulle 464 (10. rivi).
Sivun 218 kuvan alla annettu Aino Reinilän (45) elinaika on virheellinen (sekä synnyinvuosi että
kuolinpäivä). Sen pitäisi olla 11.3.1890 – 7.2.1992.
Sivulle 399 pitää lisätä Jarkko Nymanin ja tämän puolison tiedot:
43422
Jarkko Juhani Nyman, * 20.4.1984 Helsinki. IT-Konsultti, Helsingin yliopisto
(tietojenkäsittelytiede) LuK. — Pso a: 2011 Oona Fromholdt, ent. Kanerva, * 8.1.1990 Vantaa,
OTM.

Sivulla 415 Olga Marjatta (Maiju) Merikallion (53a) tiedoissa on enemmänkin korjattavaa: Maijun
syntymäaika oli 29.10.1885 ja syntymäpaikka Myllykoski, isä Josef Mahlberg kuoli 16.4.1909 ja äiti
Fredrika syntyi 3.7.1857. Lisäksi voi mainita, että Maijun toinen etunimi oli alun perin Maria, vasta
joskus 12.5.1916 jälkeen siitä tuli Marjatta.
Sivulla 416 Kaisa Mäkynen (53122) on merkitty matrikkeliin tyttönimellään. Nimenä pitäisi olla
”Kaisa Leena Mäkynen, o.s. Ahonen”.
Sivulla 428 Christa Crispin (54325) puolisoiden tunnuskirjaimet ovat vaihtuneet. Patilla pitäisi olla a ja
Donaldilla b.
Lisäksi on syytä mainita, että Fredrik Mauritz Hellmanin syntymän ajankohdasta esiintyy kahta eri
tietoa. Pyhäjoen seurakunnan kastettujen luettelon ja rippikirjan mukaan hän syntyi 13.6.1816.
Ylitorniolle muuton aikoihin vaihtui kirkonkirjoissa päiväksi 12.6.1816, jota on sittemmin käytetty
hänen hautakivessään ja suvun aiemmissa julkaisuissa samoin kuin tässä kirjassa.

