Suku-Uutiset
1/2009–2011
Hyvät sukulaiset!

Runojen kevät

”Niin kaikki muuttuu, niin kaikki muuttuu, ei entiselleen mikään jää ” lauleli
Four Cats-lauluyhtye 60-luvulla. Entiselleen ei jäänyt sukuseuramme sukuneuvostokaan Heinävedellä Valamon luostarissa 11–12.7.2008 pidetyn sukukokouksen jälkeen.
Sukuneuvoston jäsenet vaihtuivat osittain
eli osa vanhoista jatkaa ja uusia tuli lopettaneiden tilalle. Tämä on hyvä käytäntö ja
sitä tulee jatkaa. Näin taataan seuran ja
toiminnan olemassaolo eikä siitä tule yksien, samojen henkilöiden kuppikunta.
Seura on ollut olemassa vuodesta 2003 alkaen. Tänä aikana sen toiminta on ollut
aktiivista. Alkaneen toimintakauden eli
vuosien 2009–2011 painopistealueena tulee olemaan sukukokousten välillä pidettävien alueellisten ja sukuhaarakohtaisten
tapaamisten alulle saaminen.
Panostamme myös Suku-uutislehden ulkoasuun ja sisältöön. Myös nuorille tarkoitettu nettinurkkaus on kehitteillä. Jäsenmaksut ovat seuran ainoat tulonlähteet. Niistä tarkemmin kevään 2009 numerossa.
Hyvää loppuvuotta sukuseuran puolesta!

Sukuneuvosto haluaa keväällä 2009 ilmestyvään jäsenlehteen jotain muutakin
kuin kuivaa asiatietoa seuran toiminnasta. Tärkeäähän nekin ovat, jotta sukuun
kuuluvat tietävät missä mennään. Jotta
saisimme lehdestä monipuolisemman, etsintäkuulutamme nyt kaikki ”runoilijat”
tuomaan esille aikaansaannoksiaan. Julkaisemme kaikki runot Suku-uutisis-samme. Jos runoja tulee runsaasti, jaamme ne
useampaan numeroon. Jos runoja tulee
”halavatun paljon”, voidaan ajatella, että
seura painattaa runot kirjaksi. Tämä edellyttää, että suvun piiristä löytyy henkilö,
joka tekee kirjan painamista vailla valmiiksi. Asiasta kiinnostuneita pyydetään
ottamaan rohkeasti yhteyttä! Runoille ei
aseteta mitään ehtoja.
Pyydämme lähettämään runot joko paperille kirjoitettuna tai sähköpostina. Viimeinen lähetyspäivä on 31.3.2009.
Osoitteella:
Sihteeri
Sylvi Tiihonen
Kalliokatu 20
70600 Kuopio
Sähköposti:
sylvi.tiihonen*dnainternet.net

Martti Mecklin, puheenjohtaja
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lenkiintoinen ja sukulaisia oli mukava
nähdä. Kiitokset teille, sukulaiset, te kaikki ihanat ihmiset. Oli kiva nähdä!

Kiitos Saku
Sakari Mecklinin luopuessa puheenjohtajuudesta uusi puheenjohtaja Martti Mecklin kiitti Sakaria sukuseuran hyväksi tehdystä työstä. Hän oli sukuseuran ensimmäinen puheenjohtaja. Hänen monipuolinen kokemuksensa auttoi asioiden etenemisessä. Seuran perustaminen ja sukukirjan sisältöön ja ulkoasuun paneutuminen
ovat hyviä esimerkkejä hänen aikaansaamisistaan. Lisäksi Sakari on herrasmies ja
malttaa kuunnella toistenkin mielipiteitä.
Tästä on hyvä jatkaa sukuseuran toimintaa!

Sylvi Tiihonen
Järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Pertti Mäcklin, sihteeriksi Sylvi Tiihonen ja rahastonhoitajaksi
sukuneuvoston ulkopuolelta
Miikka
Meklin Espoosta.
Rintakoru
Johanna Mecklin oli suunnitellut ja valmistanut tunnuksen perusteella rintakorun. Niitä oli nähtävänä ja myytävänä kokouspaikalla.

Saadusta palautteesta päätellen kokouksen järjestelyt onnistuivat, paikka oli mie-

Sukuneuvosto koossa
Kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen
Rahastonhoitaja Miikka Meklin on saanut
sukuseuran tiliasiakirjat ja tilinkäyttöoikeudet. Hän huolehtii kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä.

Sukuneuvosto kokoontui täysilukuisena
ensimmäiseen kokoukseensa 28.9. Helsinkiin. Asioita oli moninaisia, olihan luodattava koko 3-vuotiskauden toimintaa.
Suku-Uutiset
Päätettiin jakaa Suku-uutiset jäsenmaksun maksaneille ja sellaisille henkilöille,
joiden uskotaan olevan kiinnostuneita sukuseuran toiminnasta. Lehden ulkonäköä
uudistetaan. Se tehdään kaksipalstaisena
ja mustavalkoisena. Lähetelkääpä uutisia
ja juttuja suvulle jaettavaksi.

Aluetapaamiset
Sukukokousvuosien väliin kaivataan jonkinlaisia suvun jäsenten tapaamisia. Tapaamiset voisivat olla alueella, jossa on
jonkin verran suvun jäseniä. Tapaamisessa ei olisi välttämättä mitään virallista ohjelmaa, vaan se voisi olla esim. yhteinen
lounas, makkaran paisto ja kahvittelu jossakin ulkoilualueen nuotiopaikalla, konsertti, teatterissa käynti. Sukuneuvoston
jäsenet aktivoivat eri alueilla henkilöitä,
jotka kutsuvat porukan kokoon. Mikäli
tapaamisen aika on tiedossa riittävän
ajoissa, kutsu julkaistaan Suku-Uutisissa.
Päätettiin, että sukuseura ei osallistu kustannuksiin.

Jäsenluettelot, postituslistat
Miikka Meklin valmistelee nykyisten tietokantojen pohjalta tiedostoa, josta saadaan poimittua erilleen jäsenluettelo, postitusluettelo ja sähköpostiluettelo. Yhteystietojen muutokset ilmoitettava sihteeri
Sylvi Tiihoselle.
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Sukuviiri
Sakari Mecklin pyytää eri valmistajilta
tarjouksia sukuviirin toimittamisesta. Suvun jäseniltä kysytään halukkuutta viirin
hankkimiseen. Hinta jää alle 100 euron.

Maria Viitasalo suunnittelee suvun nuorille omat nettisivut.
Vuoden 2011 sukukokous
Päätettiin, että vuoden 2011 sukukokous
pidetään Oulussa 16.7.2011.

Vaakuna, suvun ´ykkösmerkki´
Sukukokouksessa järjestetyssä äänestyksessä Sakari Mecklinin suunnittelema ehdotus Sukupolvien ketju voitti äänestyksen. Sakari suunnittelee jatkoa. Sukuseura
voi päättää vaakunan käytöstä.

Sylvi Tiihonen

Vaakunakuvaus:
Mustassa kentässä
kaksi kultaista kaksoispolviortta,
toinen lakeen ulottuva,
toinen tyvestä nouseva.

Viirin värit ovat musta ja keltainen.
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Sukuseuran viiri

Sukukirjoja myytävänä!

Sukuseuran viiri tulee keväällä! Pituus 4
metriä. Sopii hyvin 8-9 metrin tankoon.
Alustavien hintatiedustelujen mukaan
hintahaitari on melko leveä, 50–90 euroa
kappale. Lopullinen hinta määräytyy kirjallisten tarjousten perusteella. Tähän vaikuttaa tietysti tilattava määrä. Hinta saattaisi jäädä 60 euron paikkeille. Määrän
selvittämiseksi ilmoittanette ensitilassa
halukkuudestanne viirin hankkimiseen.
Näin ei kukaan jäisi ilman!
Martti Mecklin
puh. 0400 227 908
sähköposti: martti.mecklin*dnainternet.net

Sukukirjan painotalo lahjoitti seuralle neljä sukukirjaa ”Kirjan verran sukua”. Kaksi on jo myyty, mutta kaksi odottaa omistajaa. Kirjan hinta 36 euroa ja lähetyskustannukset kotiin noin 12 euroa.
Myös kirjan lisäosaa ”Karjalan kierrosta”
on vielä muutama jäljellä.
Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä!
Martti Mecklin 040-0227 908.

Leo Mechelinin hautajaiset
Oheisen osoitteen lopussa on linkki, josta
voit katsoa vajaan minuutin pituisen videon Leo Mechelinin hautajaisista

”Kesä ilman sukuviiriä on kuin emäntä
http://fi.wikipedia.org/wiki/Leo_Mechelin
ilman aittapolkua!”
JäsenmaksuJäsenmaksu on 10 euroa/vuosi tai 30 euroa/toimintakausi 2009 – 2011.
Merkitse viestikenttään kenen jäsenmaksusta on kyse ja miltä vuosilta.

Seuran pankkiyhteys: POP Petonen 478740-218373

Uudeksi jäseneksi voit liittyä alla olevalla lomakkeella. Lomakkeen voit palauttaa
sihteerille: Sylvi Tiihonen, Kalliokatu 20, 70600 Kuopio.
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