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Hyvät sukulaiset!
On varmaan paikallaan aloittaa tämä
kirje kiitoksilla. Seuralle maksetut jäsenmaksut vuosilta 2009-2011 nousivat viime
joulukuun kirjeen jälkeen yli 150:een.
Näin pystymme jatkamaan toimintaamme ja jopa kehittämään sitä. Vielä varmaan on joukossamme ”mattimyöhäisiä”,
joten jäsenmäärä vielä nousee. Seuramme
www-sivut ovat pääosin uudistettu ja
päivitämme niitä seuraavan kerran alkukesästä. Käy kurkkaamassa sivujamme.
Osoitehan on:
http://www.mechelinus.fi/
Anna myös palautetta sivuistamme.
Runojen kerääminen suvun jäseniltä
onnistui hyvin ja tässäkin kirjeessä niitä
on muutama mukana. Toki lisääkin otetaan vastaan.
Uutena kohteena aloitamme sukuun
liittyvien kertomuksien ja tarinoiden keräämisen. Ajatuksena on, että niitä liitettäisiin aina Suku-Uutisiin. Ajatuksena on
myös se, että tarinat laitetaan kansiin ja
jaetaan vuonna 2011 pidettävän sukukokouksen yhteydessä. Nyt vaan miettimismyssy päähän ja kynä käteen!
Seuraava sukukokous pidetään
16.7.2011 Oulussa Hotelli Eedenissä.
Hyvää kevättä!
Martti Mecklin
puheenjohtaja

Tietoja kokoamaan!
Sukuneuvostossa heräsi ajatus, että
koottaisiin sukuun liittyviä juttuja ja tarinoita sekä tosiasioita yhteen, ja jaettaisiin
saatu aineisto seuraavassa sukukokouksessa Oulussa 2011.
Sukukirjassa on monia suvun haaroja,
joista kirjaa tehdessä ei tavoitettu ketään
”kertojaa”. Nyt on mahdollisuus paikata
aukkoja. Tiedot voivat olla asiakirjoista
koottuja tai kiertäviä juttuja, joita on
kuultu jostakin. Niitä varmaan monella
on tiedossa. Myös runot ovat edelleen tervetulleita. Jutut ja runot voi lähettää:
sylvi.tiihonen@dnainternet.net tai
osoitteella Kalliokatu 20, 70600 KUOPIO.
Jos haluat ilmoittaa merkkipäivästäsi
tai muista perhetapahtumista Suku-Uutisissa , niin viestitä Sylville. Valokuviakin
voi lähettää.
Suvun nettisivuilla on myös kuvagalleria. Sinnekin toivotaan kuvia lisää. Kuvat tulee lähettää osoitteella:
miikka.meklin@kolumbus.fi
On esitetty, että sukukokouksessa esiteltäisiin sukua. On kellään hyviä ideoita mitä asioita ja miten pitäisi esitellä? Ja
onko halukkaita? Asiaa sietäisi pohtia ja
ryhtyä valmistelemaan ajoissa!
Sukuneuvosto toivottaa Hyvää kevättä
ja Kaunista kesää!

”SATA VUOTTA SITTEN”
LEO MECHELIN 1910
71-vuotias, edellisvuonna leskeksi jäänyt
Leo Mechelin jatkoi isänmaansa asioiden
hoitoa. Eduskunnan kieltäydyttyä alistumasta laittomasti säädettyihin asevelvollisuusmaksuihin, eduskunta hajotettiin syksyllä 1909. Myös kenraalikuvernööri Böckmann erosi, koska hän vastusti uusia Suomea koskevia lakeja. Hänen tilalleen nimitettiin kenraaliluutnantti Seyn. Samalla senaatin kokoonpanoa muutettiin, ja venäläistämishankkeille myötämielisiä henkilöitä nimitettiin sen jäseniksi.
Kansainvälinen yhteisö paheksui Suomen venäläistämishankkeita. Leo Mechelin
matkusti alkuvuodesta 1910 Lontooseen
hankkiakseen lisää tukea Suomelle. Häntä
pyydettiin myös asettumaan ehdolle eduskuntavaaleissa, ja pitkän harkinnan jälkeen
hän suostui. Hänet valittiin ruotsalaisen
puolueen Uudenmaan läänin vaalipiiristä
maaliskuussa kokoontuvaan eduskuntaan,
jonka vanhin jäsen hän oli ja sai siksi kunnian avata ensimmäisen istunnon. Hänet
valittiin perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi, ja hän myös suurimmalta osin
kirjoitti itse valiokunnan mietinnöt.
Duuma hyväksyi ehdotuksen Suomea
koskevista yleisvaltakunnallista merkitystä
omaavista laeista , ja näin Suomen eduskunta menetti oikeutensa säätää lakeja ja
sai tehtäväkseen antaa vain lausuntoja. Leo
Mechelin laati tästä duuman päätöksestä
eduskunnan puolesta lausunnon, jossa hän
kumosi lain pohjana olleet teoriat, eikä
eduskunta puhemies Svinhufvudin johdolla niitä hyväksynyt. Paremmaksi vakuudeksi Mechelin julkaisi Venäläinen laki kesäkuun 17 p:ltä 1910 kirjasen suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi, josta on todettu, että
”murhaavampi arvostelu on tuskin koskaan tullut minkään lainsäädäntötuotteen
osaksi” (R.A. Wreden muistopuheesta).

Kansanedustajan toimensa ohella Mechelin jatkoi kirjailijan töitään. Hän laati laajan kirjoituksen ”Valtiollinen ja hallinnolli
nen rakenne” Suomen maantieteellisen
seuran julkaisemaan ”Suomen kartasto
1910” teokseen. Hän kirjoitti ahkerasti lehtiin ja vieraili ulkomaisissa kongresseissa
puhujana.
Rauhanasia oli hänelle hyvin tärkeä ja
vuonna 1910 hän osallistui Tukholmassa
pidettyyn 18. rauhankongressiin. Hän oli
Suomen ryhmän puheenjohtaja ja yleisen
kokouksen varapuheenjohtaja. Hän ehdotti, että asetettaisiin asiantuntijakomitea selvittämään vuoden 1815 jälkeisten sotien todelliset syyt. Tällaisen, puolueettoman
asiantuntijaryhmän tavoitteena olisi selvittää, olisiko sodat voitu välttää soveltamalla
valtioiden välille sovinto-oikeutta. Leo
Mechelin epäili ilmeisesti perustellusti,
että hallitusten sisäpoliittiset ongelmat
usein vaikuttivat niiden ulkopolitiikkaan.
Hallitukset, jotka haluavat omassa maassaan ylläpitää itsevaltiusjärjestelmää, voivat saada sodan aiheen sellaisia maita vastaan, joissa vallitsee vapaamielinen hallitusjärjestelmä. Kongressin päätösillallisilla
Mechelin piti puheen, joka sai myrskyiset
suosionosoitukset.
Leo Mechelin yritti edistää rauhanaatetta myös omassa maassaan. Finsk Tidskriftissä hän syksyllä 1910 julkaisi selostuksen
Tukholman rauhankongressin keskusteluista. Helsinkiin perustettiin hänen aloitteestaan Rauhanystävien seura tammikuussa 1911.
Leo Mechelin tajusi hyvin, kuinka vaikeaa on käytännössä toteuttaa kansainvälistä rauhan ja kansainoikeuksien aatetta.
Silti hän vakaasti uskoi siihen, ja tuskin hänen uskonsa olisi horjunut, vaikka hän olisi joutunut kokemaan ensimmäisen maailmansodan, joka syttyi pian hänen kuolemansa jälkeen.
Jukka-Pekka Mecklin

RUNOPALSTA
Ruosteinen naula

LUONTOPOLULLA KULKIESSAIN

valkeassa ristissä
lumessa sandaalin painallus

Luo ääriviivat, elostarhaan,
löydät ehkä elonjyvän varmaan,
että olla voisin,
kuin en mitään olisi,
kuitenkin sun suojassas mä ihmehiä koin.
Maa metsä taivas sinijärvineen,
ne ottaa valtaan,
kun kuljen syksyisellä hämärällä tiellä –
mitä koin
pieni ihminen.

eikä kulkenut hitaasti
vaan kuumasti höyryten
tuli paloi padan alla
ja kiehutti maalia
valkoista ja viatonta
ei pysty siihen ruosteenruskea
pyhimys on kirkas
silmät häikäisevä
kruunun on ottanut pakkaselta
jääpuikkojen urkupillit

Kerttu Kovanen, Vehmersalmi

ja hymni kuljettaa muistoja
palauttaa mieleen
minne hävisikään sandaalijalkainen

YÖUNET

Sinikka Rouhiainen, Kotka

KESÄMUISTELO
Sulle joka muistelet
lapsuutesi kesää
siinä sitten kuvailet pientä linnun pesää.
Saanen sulle kertoa
on muistot samanlaiset
kun taitaisin vain kuvata
ne ahot mansikkaiset.
Ja äidin penkin sinililjat
valkoruusun eessä,
ne elopellon kultaviljat
on kuin ois silmät veessä.
Pääskyt lensi kauniin kaaren
sinitaivaan alla,
niitä muistan mielin herkin
täällä maailmalla.
Näin lapsuuskesän muistoissa
on hyvä meidän elää.
Siellä jossain sisimmässä
ne äidin laulut helää.
Martta Huttunen, Iisalmi

Yö ois tärkeetä levon aikoo
mutta minkäs tiet kun unet kaikkoo.
Pari tuntia yössä suap silimiää kiinni pittee,
kun vähän ajan perästä suap pissille lähtee.
Vanhat sanovat ennen aikaan
että rauhallinen yöuni se hyvvee tekköö.
Siinä silimät ja hermot leppee
ja poskettii kaaniina pyssyy.
Maija Pulkkanen, Leppävirta

Sumu ympäröi hänet
kuin unohdus
ei mennyttä ei tulevaa
vain olemassaolo
hiljaisuus
liikkumattomuus
jostain kantautuu kuiskaus
tutunomainen
harha-aistimus varmaan
kuten sekin että on täysikuu
Sinikka Rouhiainen, Kotka

Eino Leino
Kokoelmasta ”Halla”
Tunto tyyni, kunto kirkas,
toimi,tarmo taipumaton,
Suomen oikeuden soturi,
Suomen kaunis kansalainen.
Terve. Terve!

Katsoi kansasi Sinuhun,
oli kaikki kallis saatu,
pyhä taisteltu takaisin,
painoi yksi aatos ange:
”Vielä ei kaiu kansan kieli,
kansan kieli, kansan mieli,
laki jäykkä, järkkymätön
Suomen suuressa salissa.”

Ei sinulle
suonehet korkeat jumalat
tyyntä juoksua elämän
eikä merta aallotonta;
antoivat väkevän virran,
kosken kuohuvan, kivisen,
hyrskyt hyiset, pilvipäiset,
pärskyvät, pahat kurimot:
viskoivat venettä, miestä,
eivät visko miehen mieltä.

Katsottihin, kuunneltihin.

Niin koitti kultainen vapaus.

Ajan kääntyi kirjanlehti,
kävi kansassa humaus.

Seisot Suomen kalliolla
nyt kuin lakkapää petäjä,
suoraselkä, tuulten tuttu.

Niin Sinä äänesi korotit,
kaikui kaunis Suomen kieli;
niin Sinä askareet alotit,
alkoi kaunis kansanvalta;
niin Sinä suuntasi osotit,
oli suunta selvä, suora;
astuit päähän Suomen pöydän,
vuoret oikeuden jyrisi.

Eino Leino
4.12.1905

Runo on julkaistu Löyttymäen koulun tiedotteessa. Kirja ”Kartano, kylä ja koulu” kertoo Löyttymäen kylän historiasta. Kirjan keskipisteenä on Löyttymäen kartano, jossa maanpaosta palannut
senaattori Leo Mechelin kirjoitti itsenäisen Suomen perustuslakia ja yksikamarista hallitusmuotoa.

ILMOITUS
RAUMALLA KUUSKAJASKARIN LINNAKESAAREN KESÄTEATTERISSA ESITETÄÄN HEINÄKUUSSA 2010 TOPIAKSEN FARSSI ”RYKMENTIN MURHEENKRYYNI”. LIPUN HINTA ON 25 EUROA, JOHON SISÄLTYY MYÖS MATKAT VESIBUSSILLA JA MUNKKIKAHVIT VÄLIAJALLA. RYHMILLE ON LISÄKSI TARJOUKSENA KALAKEITTORUOKAILU ESITYKSEN PÄÄTTEEKSI TAI ENNEN ESITYSTÄ 10e/hlö. OPASTETTU KUUSKAJASKARI-KIERROSKIN JÄRJESTYY.
OLISIKO KIINNOSTUSTA TÄLLAISEEN ”EPÄVIRALLISEEN” SUKUTAPAAMISEEN TÄNÄ KESÄNÄ
ENNEN VARSINAISTA SUKUKOKOUSTA VUONNA 2011?
MEILLE ON ALUSTAVASTI VARATTU 25.7.2010 KLO 15.00 PIDETTÄVÄ NÄYTÖS. OTTAKAA PIKAISESTI YHTEYTTÄ HENNA MECKLINIIN, NIIN VARAUS VOIDAAN VARMISTAA.
TOIVOTTAVASTI NÄHDÄÄN KESÄLLÄ!
SÄHKÖPOSTI:

henna.mecklin@nettikirje.fi
PUH. 044 3241713 (klo 17.00 jälkeen)
RAUMAN PITSIVIIKKOA VIETETÄÄN 24.7-1.8.2010.

