Suku-Uutiset
4/2009-2011
Hyvät sukulaiset!

Sukukokous

Suku-Uutiset jaetaan taas näin ennen joulua, jonka Sukuneuvosto katsoo oivaksi
ajankohdaksi kertoa jäsenilleen päättyvän
vuoden tapahtumista.
Toimintaa on ollut mm. aluetapaamisten
muodossa ja monen kesämökin tai omakotitalon lipputangossa hulmuaa sukuviirimme. Helsingin seudun sukutapaamiselle ei
löydetty oikein vetäjää, mutta korjataan
asia tulevaisuudessa.
Ajatus kerätä juttuja ja tarinoita suvun
jäsenistä ei oikein ole saanut siipiä alleen.
Runoja sen sijaan tuli mukavasti ja tässäkin
numerossa niitä on mukana. Lisääkin
otamme mielellämme vastaan.
Taloudellisesti seuran rahatilanne on
kohtuullinen. Onhan jäsenmaksun maksaneita yli 160. Kuitenkin ensi kesän sukukokous syö varojamme tilavuokrien, laajemman tiedottamisen yms. muodossa.
Kokouksen ja siihen liittyvien asioiden
valmistelut ovat aloitettu. Pitopaikkanahan
on tällä kertaa Oulu. Tietoa perjantai- ja
lauantaipäivien ohjelmasta sekä miten kokoukseen voi ilmoittautua jaetaan kevään
aikana.
Varaa siis jo aikaa kokoukseen osallistumista varten 15–16.7.2011!

Sukukokous pidetään lauantaina 16.7.2011
Oulun Edenissä. Kokoonnumme Ouluun jo
perjantaina 15.7. Järjestämme illalla ohjelmaa tutustumisen merkeissä.
Tarkemmat aikataulut, ilmoittautumisohjeet ja hinnat postitetaan kevättalvella. Toki nytkin jo voi ilmoittautua.
Tervetuloa päättämään sukuseuran asioista ja tapaamaan sukulaisia!

Suvun uudet jutut
Sukukirjaa tehdessä emme tavoittaneet
kaikkia sukuun kuuluvia niin, että olisimme voineet pyytää enemmän tietoja kaikista sukuhaaroista. Nyt tietojen täydentämiseen on mahdollisuus. Kokoamme
seuraavaan sukukokoukseen mennessä
tarinoita suvusta ja jaamme ne sitten sukukokouksessa. Jutut voivat olla pieniä muisteluksia, kommelluksia, kaskuja, sattumia
tai pitempiä tarinoita. Nyt muistelemaan
yhdessä tai yksinään
ja kirjoittamaan.
Toivomme juttuja maaliskuun loppuun
mennessä. Jutut voi lähettää sihteerille.

Sylvi Tiihonen
Sihteeri

Martti Mecklin
Puheenjohtaja
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SUKUNEUVOSTON KOKOUS

SUOMEN SUKUTUTKIMUSSEURA

Sukuneuvoston tämä kauden neljäs kokous
pidettiin 4.9.2010 Jyväskylässä.
Todettiin, että sukuviirejä on jäljellä 9 kpl.
Aluetapaamisia on järjestetty Raumalla.
Helsingissä aluetoiminta ei ole käynnistynyt.
Hyväksyttiin tilikauden 1.6.2009-31.5.2010
tilit. Tälle tilikaudelle kirjautui huomattavin osa kauden (3 v.) jäsenmaksutuloista,
koska niitä ei ole jaksotettu. Maksaneita
jäseniä on vuodelle 2010 166 ja vuodelle
2011 155 kpl.
Miikka Meklin huolehtii suvun nettisivujen
päivityksestä.
Seuraava sukukokous on Oulussa 16.7.2011
Keskusteltiin päivien ohjelmasta, järjestelyistä, kokouspaketista. Ensi vuoden puolella kokoustietoja laitetaan nettisivuille ja
suvun jäsenille lähetetään kokouskutsu ja
ilmoittautumisohjeet.
Sukuseuralle tehdään esite sekä kirjekuoria
ja kirjepaperia. Selvitetään sukuseuran
postimerkin suunnittelukustannukset.
Martti Mecklin ilmoitti luopuvansa seuran
puheenjohtajuudesta ensi kesän kokouksessa. Keskusteltiin seuraajasta.
Johanna Mecklin on suunnitellut mallikappaleen suvun rintamerkistä. Arviohinta 1015 euroa. Materiaalina on valettu hopea.

Suomen Sukututkimusseura järjestää
vuosittain sukututkimuspäivät eri puolilla
Suomea. Seuraavat päivät ovat Porissa 4. –
6.3. 2011 ja Kuopiossa 16. - 18.3.2012.
Päivillä on mm. mielenkiintoisia luentoja.
Lisätietoja Sukututkimusseuran ja paikallisten yhdistysten sivuilta.

Sukututkimusvinkkejä:
http://suvut/genealogia.fi/savonsukut.
http://www.karjalatk.fi/katiha/index.php
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm

Wanhanajan uutisia
Tässä lehdessä on myös ”uutisia” yli
sadan vuoden takaa. Olen poiminut niitä
Kansallis-kirjaston digitoimasta historiallisesta sanoma-lehtikirjastosta, joka löytyy
osoitteesta:
http://digi.kansalliskirjasto.fi/index.html

Jos löydätte mielenkiintoisia uutisia tai
ilmoituksia, voitte lähettää tai antaa niistä
vihjeen minulle.
Henna Mecklin
henna.mecklin@nettikirje.fi

Sylvi Tiihonen

Savo 8.9.1886

SUKUSEURAN JÄSENMAKSU

Hyyrätään nyt paikalla tahi Joulukuussa 4
huonetta ja kyökki joko ylöspidon kanssa
tahi ilman, lasimestari T. J. Mecklin

Jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi tai
30 euroa toimintakausi 2009 – 2011.

Merkitse viestikenttään kenen
jäsenmaksusta on kyse ja miltä vuosilta.

Savo 9.3.1889
Warastettu ison lainen harmooni
keskiviikkona t.k. 6 p:n iltana kadulla. Joka
tästä tietoa saisi, ilmoittaisi Portmanin
lesken taloon rouwa Portmanille.
Petter Mecklin

Seuran pankkiyhteys:
Sukuseura Mechelinus
POP Petonen 478740-218373
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KARJALA MIELESSÄIN

Jaakkima
Jaakkiman kirkon raunioilla kävellessä voi mielikuvitus laukata. Henrik Mechelin (640) oli
Jaakkimassa pappina vuosina 1818-1840. Vaimon lisäksi perheeseen kuului 12 lasta.
Henrikin tytär Margareetta avioitui 1830 kappalainen Johan F. Brofeldtin kanssa, osa heidän
kahdeksasta lapsestaan syntyi Jaakkimassa.
Margareetta on Juhani Ahon mummi.

Savon sukututkimusharrastajat ja kainuulainen Kemppaisen sukuseura järjestivät viime
elokuussa bussimatkan Venäjälle luovutettuun
Karjalaan. Rajan ylitimme Värtsilässä. Matka
kulki Sortavalan ja Käkisalmen kautta Viipuriin.
Miksi lähdin matkalle? Jo lapsuudesta saakka
Karjala on kiinnostanut. Äitini sisaret olivat
Sortavalassa ja Viipurissa piikomassa. Heidän
kertomuksensa hienoista kaupungeista kiehtoivat pienen savolaistytön mieltä. Lisäksi ukkini
sisar muutti Viipuriin ja meni siellä naimisiin
Aatami Hirven kanssa. Lisäksi osallistuimme
Käkisalmessa Suvut kohtaavat Karjalassa-juhlaan. Astan päivän myrsky teki sielläkin pahoja
tuhoja. Hyttysiä oli paljon niin kuin Itä-Suomessakin.
Miten sitten Meklinit liittyvät Karjalaan. 1800luvulla ja 1900-luvun alkupuolella on Kuopion
seudulta, etenkin Leppävirralta ja Kuopion
maaseurakunnasta muuttanut Karjalaan Meklinejä yksin tai perheineen. Työtä varmaan
useimmat lähtivät etsimään. Matkamme kulki
samoilla seuduilla.
Karjala-tietokanta KATIHASTA on Henna
Mecklin selvittänyt keitä Meklinejä on aikanaan muuttanut sittemmin luovutettuun Karjalaan.

Adam Mechelinin tytär Karoliina Rantasalmelta (635) muutti kätilöksi Jaakkiman Lahdenpohjaan, hän eli 85-vuotiaaksi ja kuoli Käkisalmessa.
Toinen Rantasalmella syntynyt sukulaistyttö
Kerimäeltä, Ulrika s. 1817, muutti muutamiksi
vuosiksi Jaakkimaan.

Viipurin seutu
Viipurin seutu on vetänyt Meklinejä eniten.
Viipurissa kaduilla kävellessä voi kuvitella silloista aikaa. Pietarin läheisyydellä on ollut merkittävä vaikutus Viipuriin. Kaupunki on ollut
vilkas kauppapaikka ja matkailijoita paljon.
Satama on ollut suuri, rahtaustoimintaa paljon.
Satama on työllistänyt laivoja ja ihmisiä.
Merkittävin muuttaja on ollut Jacob Mechelin
Kuopiosta. Vuonna 1828 hän otti muuttokirjan
Viipurin maaseurakuntaan. Hän toimi Viipurin
seudulla seppänä ja suku kasvoi suureksi.
Hänestä Henna Mecklin kokosi sukukirjan lisäosan Jacob Mecklinin jälkeläisten Karjalan
kierros.

Sortavalan seutu
Sortavala
Sortavala on ollut kuopiolaisen Maria Meklinin
(taulu 384) ja miehensä sähköttäjä Savolinin sekä juvalaisen piika Maria Mechelinin (636) siellä asuessa kaunis ja vilkas kaupunki. Siitä ajasta kertovat yhä monet rakennukset, puistot ja
miljöö kokonaisuudessaan.

Pappi Henrikin Jaakkimassa syntynyt poika Feliks (640) suoritti tuomarin tutkinnon ja toimi
Viipurissa hovioikeusneuvoksena.
Viipurin Talikkalasta saattaisi löytyä leppävirtalaisen Ida Meklinin (94) sukua. Olihan 1900luvun alussa siellä syntynyt hänelle lapsia.
Tämä Talikkala ei ole se kansanlaulun kuuluisa
markkinapaikka. Se Talikkala on Andreassa.

Käkisalmen seutu
Oletettavasti Käkisalmeen on haudattu isäni
mummo Eeva Sohvi Paldanius. Kävin hautausmaalla kuin pyhiinvaellusmatkalla. Hautausmaa oli venäläisen näköinen, ei merkkiäkään
suomalaisista. Niin kuin etukäteen uskoinkin.
Tuli kuitenkin käytyä.

Leppävirtalainet Anna Johanna Meklin (267)
muutti Muolaan kautta Viipuriin miehensä
Kasper Uuran kanssa ja Abel Meklin (344) Viipurin Kolikkoinmäkeen. Myös kuopiolainen
Vilhelmiina Meklin (628) muutti miehineen
Viipuriin.
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Sisarukset Fredrik, Karoliina ja August Meklin
(426) Kuopion mlk:n Ritisenlahdesta muuttivat
Karjalaan.
Fredrik muutti Hiitolan kautta Viipuriin ja
avioitui venäjän uskossa olevan Anna Aleksandrova Timoskan kanssa. Heille syntyi yksi
poika.
Anna muutti Jääsken kautta Viipuriin ja meni
naimisiin työmies Elias Ryysyläisen kanssa.
Lapsia syntyi seitsemän.
August (427) muutti Viipurin kautta Kuolemajärvelle ja Kivennavalle, josta takaisin Kuopioon. Lapsia syntyi seitsemän.

Anna Liisa Meklinin (66) Kuopion mlk:sta käväisi perheineen Viipurissa, mutta muutti takaisin Maaningalle.
Maaninkalainen Erik Meklin muutti muonarengiksi Hiitolaan 1893. Perhe kasvoi kymmenellä lapsella. Kuollessaan Erik oli maanviljelijä.
Nämä ja monet muutkin Meklinit ovat muuttaneet Karjalaan jäädäkseen tai tulleet takaisin
synnyinseuduilleen.
Laps olen köyhän, kauniin Karjalan, lauletaan
tunnetussa laulussa. Kaunis Karjala on ainakin
ollut, mäkineen, laaksoineen ja peltoineen. Jäljellä on paljon kauniiden rakennuksia, joista on
aistittavissa niiden mennyt kauneus. Mutta oliko Karjala köyhä? Maa on ollut viljavaa ja yritystoimintaa on ollut runsaasti.

Leppävirtalainen Leena Meklin (201) muutti
Jääskeen. Puolisonsa Elias Rouhiaisen kanssa
saivat seitsemän lasta.
Anders Meklin (taulu 33) Kuopion mlk:n
Toivalasta muutti noin 40-vuotiaana Jääskeen
ja avioitui siellä leski Vilhelmiina Munukan
kanssa. Välillä Anders kävi Amerikassa.

Sylvi Tiihonen

SOTALAPSENA RUOTSISSA
Synnyin Viipurin Uuraassa 1939. Sitten n. 1vuotiaana evakkona tutustumista eri paikkakuntiin tässä kauniissa Suomen maassa. Noin
3-vuotiaana ilahdutin ruotsalaisperhettä nimeltä Årestöm, johon kuuluivat pappa-Gustav,
mamma-Elviira ja tytär-Gunni.
He asustivat Smålannissa Kvilsfors-nimisessä
pikkukaupungissa. Talo oli puurakenteinen ja
kaksikerroksinen. Alakerrassa oli mielenkiintoinen sekatavarakauppa. Pihan ympärille oli
rakennettu erinäisiä varastoja, korkeamallinen
jännittävä puucee yms. Tien toisella puolella oli
meijeri. Meijeriperheessä oli Lisbeth-niminen
fiini noin 5-vuotias tyttö. Vietimme paljon aikaa yhdessä, tietysti valvovien silmien alla.

Siellä oli myöskin paljon puutarhan ympäröimiä omakotitaloja. Niitähän tehtiin Suomeenkin monia ns. ”ruotsalaismallisia”. Niitähän on
Suomessa vieläkin.
Mummola sijaitsi n. 3 km:n matkan takana metsikössä. Teimme sinne useita retkiä polkupyörillä. Mummolassa sai kaikenlaista herkkua.
Siellä oli myös hevosia, lehmiä, sikoja, kanoja,
koiria ja kissoja.
Lasse Lehtola, Rauma

Kvilsforsissa oli keskeisellä paikalla rautatieasema, jossa jo siihen aikaan liikennöivät ns.
”lättähatut”. Pappa-Gustav tutustutti pikkuLassen pesuloihin, autokorjaamoihin, kauppoihin ym.

Lasse ja mummolan hevonen
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RUNOPALSTA
Talo on purettu puolitiehen

Ollaan lähdössä

seinät seisovat ilman kattoa
sahanpurua, lautaa pitkällään, pihapuut
pistetty torsoiksi
(huojuvat haaveissa vuosien päässä)
lasikuistin silmät puhkaistu,
karmissa vilkuttaa pala pitsiverhoa
sydänkuviot tuulessa
kammiovärinässä
sekaisin sähköinen solmu

jos löytyisivät kengät
ne mudan mustat
joilla syvimmätkin ojan pohjat
tuntuivat kodilta
eikä liesi ollut liian lämmin
ajan kanssa etääntyi kylmeni
tulivat toiset piisit
tulisemmat hiilet
kiehuttaen monissa liemissä
kuin koskaan

merensolmu tuulta kaipaa
kerros kerrokselta sisuksia puretaan
kunnes aurinko taas nousee tukka pystyssä
puut heräävät
merkit ovat epäselviä yön jälkeen

elämä antoi kuplivat keitaat
suloiset kanssakulkijat
nyt ei kenkiä missään
Sinikka Rouhiainen, Kotka

Tuula Hämäläinen, Lahti

Synkkä metsä kadun varrella

Sota-aikana 1940

sydän jossain kauempana
hiljaisuudessa saattoi kuulla sen lyönnit
vieraalla kielellä

Kun kävimme koulua sota-aikaan
oli kovat pakkaset ja paljon lunta.
Ei ollut kunnon vaatteita päälle laittaa.

kadunkulkija hidasti askeliaan
terävöitti kuuloaan
aah - tuttuja sanoja, tuttuja sanoja
eikä kuitenkaan
ei ymmärtänyt metsän runoutta

Huonot kengät ja vaatteet oli meillä
kun kuljimme pakkasella koulutiellä.
Ei apua saanut oikein mistään
vaan naapurin tytön vanhan palttoon
viskasin niskaan.

Sinikka Rouhiainen, Kotka

Lumen alta häämöttää katto, jääpuikot

Syksyllä kuljimme paljain jaloin
kuuraisella tiellä,
jalkoja paleli
nousimme kivelle
pissimme jaloille.

odottavat sulamistaan
puunrungot pilkkovat seinän siiviksi
oven avaa vanha mies, katsoo
hymyilee, viittoo sisään
ei,
tiesin että talvi jatkuu vielä yli tienmutkan, ohi
narahtelevan koivun, jonka kohdalla aina
pysähdyimme, ja
käännyimme takaisin

Variksen saappaat sai hoitoa
samalla tiellä. Siellä koulutiellä.
Että tämmöstä ol enne aekaan.
Maija Pulkkanen, Leppävirta

Tuula Hämäläinen, Lahti
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Lisäksi päivän aikana selvisi, että mukana
ollut nuoriso (13-15 v) viettävät kaikki syntymäpäiväänsä tammikuussa!
Seuraavaksi pääsimme oppaan johdolla
saarikierrokselle: ”Saaren pitkään historiaan mahtuu niin rannikkotykkien kuin
lehmienkin ammuntaa. Karja on laiduntanut saarella jo 1600-luvulla, ja torpparikaudella saarella on ollut ympärivuotista asutusta. Ensimmäisen maailmansodan aikaan
alueelle rakennettiin venäläisten puolustusrakennelmia. Talvisodan sytyttyä 1939 tarvittiin rannikkotykistöä suojaamaan Rauman satamaa. Tykistö sijoitettiin Kuuskajaskariin, jonka kaupunki luovutti valtiolle.
Sodan jälkeen saari jäi linnakekäyttöön, ja
sadat varusmiehet ovat palvelleet linnakkeessa aina 1990-luvun loppuun.”
Kierroksella pääsimme tutustumaan ennen siviileiltä suljettuihin tiloihin: entiseen
kasarmirakennukseen, vartiotorniin, järeisiin rannikkotykkeihin ja näitä yhdistäviin
ampumahautoihin. Yksi tykeistä on aivan
toimintakuntoinen ja Jouni ehdottikin kunnialaukauksen ampumista! Se olisi maksanut ”vain” 300 euroa. Tykkimiehiäkin olisi
porukasta löytynyt: Tuomo Lindqvist ja
Rami Lindvall, joka oli suorittanut asepalveluksensa Kuuskajaskarissa v. 1991.
Rohkeimmat kiipesivät vartiotorniin ja
Rami kertoi yöpyneensäkin tornissa. Lindvallin nimikin löytyi ylhäältä. Tommi Lehtola muisteli, että salakuljetustakin Kuuskajaskariin oli harjoitettu vielä 1980-luvulla!
Entisen kasarmirakennuksen seinällä olevista sotilasjoukkuekuvista Sakari Mecklin
löysi poikansa Kai Mecklinin, joka oli suorittanut varusmiespalvelustaan Kuuskajaskarissa.
Ruokailun jälkeen alkoi Kuuskajaskarin
Komeljanttarien kesäteatteriesitys ”Rykmentin murheenkryyni”. Ilma oli jo tosi
helteinen! Vesibussi toi lisää väkeä saarelle
ja ihmettelin mitenkähän mahdutaan kaikki paluumatkalle? Väliajalla varmistelin
asiaa ja minulle vakuutettiin, että kyllä
meille on paikat veneeseen.

ALUETAPAAMINEN RAUMAN
KUUSKAJASKARISSA
25.7.2010 toteutui aluetapaaminen Raumalla Kuuskajaskarin linnakesaarella. Aamun
sää oli epävakainen ja viileä. Vesibussi Airisto odotti Suojan laiturissa lähtöä. Satamaan olivat saapuneet Sakari ja Pirkko
Mecklin Vammalasta (nyk. Sastamala), Kirsi ja Rami Lindvall Raisiosta, Tuula ja Jouko Lähteenmäki Lapijoelta, Lasse, Tommi,
Minna ja Halla Lehtola Raumalta sekä minä
Henna Mecklin. Porista olivat saapuneet
Päivi, Ari ja Serena Viljanen, Eija ja Santeri
Mecklin sekä Eijan avopuoliso Tuomo
Lindqvist. Jouni Mecklin ja Tuula Marttila
Mietoisista tulivat viime hetkellä. Heidän
autonsa navigaattori oli ohjannut heidät
Rauman keskustaan, missä kaiken lisäksi
Pitsiviikon takia keskustan kadut olivat
suljetut autoilta! Onneksi eräs ystävällinen
nainen oli hypännyt kyytiin ja ohjannut
heidät Suojan satamaan. Miten voi navigaattori erehtyä Suojan satamasta ja Rauman kauppatorista??!!
Vesibussi saapui Kuuskajaskariin, Emma
Lehtola ja Elias Heino tulivat omalla paatilla. Ensitöiksemme selvitimme kuka kukin
on. Sakari ja Jouni ovat veljekset, Eija ja
Päivi ovat Jounin tyttäret, Santeri ja Serena
ovat serkukset, Tuula Lähteenmäki ja Lehtolan Lasse ovat serkut, Henna ja Tommi
Lassen lapsia, Emma ja Halla Tommin tyttäret, Kirsi on Hennan ja Tommin serkku.
Hauska sattuma, että Lassen ja Tommin
toinen nimi on Sakari, kuten Mecklinin Sakari on oikeastaan Reijo Sakari. Lassen isän
ja Tommin isoisän nimi oli Herman, Jounin
toinen nimi on Herman samoin kuin heidänkin isoisänsä oli Herman!! Tätä nimiasiaa pohtiessani sekosin jo niin, että esittelin isäni Lasse Sakari Meckliniksi! Huhhuh! Eikä tässä kaikki: lastenlapset kutsuvat Jounia tuffaksi kuten Lassenkin lastenlapset kutsuvat Lassea tuffaksi.
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Esityksen jälkeen odottelimme vesibussia. Laituriin saapui Saaristomeren merivartioston kiltavene Nalle, jonka kapteeni
kertoi, että vene on juuri meitä varten tilattu! Merimatka oli hauska ja ohittaessamme
sataman vieressä olevaa saarta, sieltä kohosi korkeuksiin kaksi mahtavaa merikotkaa!
Se kruunasi päivän!
Mielestäni tämä Mechelinusten aluetapaaminen onnistui kuten oli tarkoituskin.
Meitä oli 21 ja tapasimme sukulaisia, joita
tulee liian harvoin nähtyä sekä lisäksi tutustuimme uusiin serkkuihin, mikä oli tosi
hienoa! Kaiken kaikkiaan: ”Ol oikke luannikas päev!”

Mechelinukset Kuuskajaskarissa.

Henna Mecklin

Rauman Lehti.
Tammikuu 1900
Lauantaina Tammikuun 20 p:nä.

Tiistaina Tammikuun 23 p:nä.
– Sähköwalo Raumalle. Eilen päiwällä kokoontuivat muutamat kaupunkilaiset kaupungin seurahuoneelle, missä myös insinööri Mecklin Helsingin Sähköwalaistusosakeyhtiön puolesta oli saapuwilla, keskustelemaan sähköwalon hankkimisesta
kaupunkiimme. On nimittäin jo jonkun
päiwän ollut aikeessa perustaa tänne sanottua tarkoitusta warten osake-yhtiö ja on
siihen osakkeitakin jo merkitty 24 tuh. markaa edestä. Helsingin Sähkövalaistus-osakeyhtiö on aiotulle yhtiölle tarjonnut käytetyn 150 hewoswoiman wahwuisen sähkökoneen sekä muitakin tarpeita alennetusta
hinnasta sekä lupautunut ottamaan 30 tuhannen markan edestä osakkeita, ehdolla,
että nämä osakkeet yhtiö wiiden wuoden
kuluessa nimellisarwostaan lunastaa.

Kokous
Sähkövalon hankkimisesta
Raumalle pidetään sunnuntaina
t.k. 21 p:nä klo 9 i.p. kaupungin
seurahuoneella. Kaikki asiasta
huvitetut tervetulleet.

–
Sähköwalo Raumalle. Sähköwalon
homma on kaupungissamme taaskin wireille herätetty ja toiwotaan siitä nyt myös
toden tulewan. Tällä haawa hierotaan
kauppoja Helsingin Sähköwalaistus-osakeyhtiön kanssa. Ja kuten ilmoituksesta näkyy, tulee kokous asiasta pidettäwäksi huomen illalla klo 9 Seurahuoneella. Kokoukseen saapunee myös insinööri Mecklin
Helsingistä.
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VUODEN 2010 MERKKIPÄIVIÄ
50-VUOTTA

75-VUOTTA

Riitta Tuomola 18.5.
Taulu 84
Anja Eskelinen 29.10.
Taulu 541
Jari-Pekka Mielonen 31.10.
Taulu 78
Tarja Saharinen 6.12.
Taulu 102

Veli Mäklin 7.1.
Taulu 25
Teuvo Mecklin 21.1.
Taulu 85
Pertti Könönen 23.6.
Taulu 306
Tuomo Merjola 13.8.
Taulu 222
Kaija Räsänen 22.8.
Taulu 101
Meeri Huhtala 18.11.
Taulu 287

60-VUOTTA
Marjatta Kaksonen 12.2.
KK Taulu 49
Silja Ovaskainen 2.5.
Taulu 262
Helena Tikkala
Taulu 455

80-VUOTTA
Eevi Koistinen 18.7.
Hannes Lyytinen 10.8.

70-VUOTTA
Martti Mecklin 3.2.
Taulu 288
Ahti Kortelainen 21.6.
Taulu 570
Kalevi Hottinen 28.7.
KK Taulu 60
Matti Mecklin 8.8.
Taulu 162

Taulu 51
Taulu 543

Kirjailija, sanomalehtimies Juhani Aho (Johannas Brofeldt) syntyi Lapinlahdella
Väärnin pappilassa 11.9.1861. Syntymästä
tulee ensi vuonna kuluneeksi 150 vuotta.
(Sukukirjan taulu 641a)

Savo 2.3.1889
Murheella ilmoitan
että
rakas mieheni, lasimestari

Taavetti Johan Meklin
pitkällistä kitumatautia sairastettuaan, hiljaisesti vaipui kuolemaan Kuopiossa 28 päivänä Helmikuuta 1889, klo 4 ¾ j. pp., elettyään 66 vuotta, 2 kuukautta, 20
päivää, suruksi ja kaipaukseksi
minulle, 2 pojalle, 4 tyttärelle, 3
vävylle, 1 miniälle, 13 lastenlapselle sekä lukuisille sukulaisille ja
tuttaville.

Martti Mecklin
Sukuseuran puheenjohtaja Martti Mecklin
täytti 70 vuotta 3.2.2010. Martti oli merkittävästi mukana sukuseuran perustamisessa. Marttia saamme kiittää sukukirjan aikaansaamisesta. Hän keräsi itse tietoja ja
innosti muita mukaan työhön. Martti johti
koko sukukirja-prosessin ansiokkaaseen
lopputulokseen.

Eeva Sofia Meklin.
Tällä lyhyell` elämäll` Ei ole mitään
vartta, Kiiru on ain`kuolemall`, Ei
hän yhtäkään karta; Tuoni tulee kuin
lenten, Eikä armahda ketään. Nouse
ylös ja valvo Ja ole aina valmis!

Onnea tuleville vuosille!

Virsi 276: 4

Taulu 384

(KK=Sukukirjan lisäosa Karjalan kierros)
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SUKUNEUVOSTO 2008 – 2011
Puheenjohtaja
Martti Mecklin
Heinäkatu 15, 70820 Kuopio
0400 227 908
martti.mecklin*dnainternet.net

Sihteeri
Sylvi Tiihonen
Kalliokatu 20, 70600 Kuopio
040 530 4338
sylvi.tiihonen*dnainternet.net

Varapuheenjohtaja
Pertti Mäcklin
Ranuantie 107 A, 95200 Simo
044 994 1085
pertti.macklin*pp.inet.fi

Varajäsenet
Sakari Mecklin
Kyläkatu 5 B 8, 38200 Sastamala
050 5431 919
sakari.mecklin*suomi24.fi

Jäsenet
Jukka-Pekka Mecklin
Keskussairaalantie 19, 40630 Jyväskylä
050 361 5920
jukka-pekka.mecklin*ksshp.fi

Henna Mecklin
Tuomolantie 11 B 15, 26820 Rauma
044 324 1713
henna.mecklin*nettikirje.fi

Maria Viitasalo
Kauppalantie 17 C, 02700 Kauniainen
040 7418 0140
maria.viitasalo*edu.grankulla.fi

Miikka Meklin, ulkopuol.
Rakuniitynrinne 4 F 7, 01690 Vantaa
050 3420 266
miikka.meklin*kolumbus.fi

Rahastonhoitaja
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Kuva: Martti Mecklin
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