Suku-Uutiset
1/2012-2014
kuneuvosto toivoo, että jos nämä Suku-Uutiset
maapostilla saaneilla on sähköpostiosoite, niin
he ilmoittaisivat sähköpostiosoitteensa jäsenrekisterin ylläpitäjälle.
(martti.mecklin@dnainternet.net).
Sukuneuvosto jatkaa koko ajan jäsenhankintaa
ja toivoo myös, että jokainen jäsen osaltaan
voisi kannustaa sukulaisiaan liittymään jäseneksi.
Joulu on jälleen tulossa. - Parin lumisen pakkasjoulun jälkeen toivoisi samanlaista, mutta ainakin täällä etelässä tällainen joulu vaikuttaa ennustajien mukaan epävarmalta.
Joulu kuitenkin tulee. - Toivotan kaikille sukuseuran jäsenille oikein mukavaa joulun odotusta!

Hyvät sukulaiset
Heinäkuussa, keskellä lämmintä kesää järjestettiin Oulussa sukuseuran kolmas sukukokous,
jossa oli oikein hyvä osanotto. Sukukokouksessa valittiin uusi sukuneuvosto, jossa jatkaa
kolme edellisen sukuneuvoston jäsentä, edellisen kauden varajäsen, ja puheenjohtajana uusi
jäsen. Vaihtuvuutta tuovat uudet varajäsenet.
Jatkuvuus on erinomainen asia, sillä konkareilla on valtava määrä tietoa ja kokemusta, joka
uusien jäsenten on hankittava. Sydämellinen
kiitos tähänasti toimineille aktiivijäsenille, jotka
ovat antaneet seuran hyväksi aivan mahtavan
panoksen.
Alkaneen toimintakauden päätapahtuma on
Leo Mechelinin kuoleman 100-vuotisjuhlat, jotka järjestetään vuonna 2014 seuraavan sukukokouksen yhteydessä. Sukuneuvosto on asettanut
työryhmän suunnittelemaan juhlaa. Muuten
seuran toiminta etenee toimintasuunnitelman
mukaan. Mechelinuksen sukuseura on perustanut Facebook-sivun, jossa sukuneuvosto toivoo
käytävän vilkasta keskustelua sukuun liittyvistä
asioista. Tiedotustoimintaa hoidetaan pääasiassa kotisivujen kautta ja Suku-Uutisilla. Tulevasta toiminnasta voidaan vielä mainita, että sukuseuralle on suunnitteilla vaakuna ja että selvitetään mahdollisuutta painaa sukuseuralle postimerkki.
Seuran jäsenrekisterissä on tällä hetkellä noin
150 maksanutta jäsentä. Suku-Uutiset pyritään
lähettämään mahdollisimman usealle sähköpostin kautta. Tämä alentaa postituskustannuksia ja
helpottaa muutenkin uutisten lähettämistä. Su-

Pentti Meklin
puheenjohtaja

SUKUSEURAN JÄSENMAKSU
Jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi tai 30
euroa toimintakausi 2012 – 2014.
Merkitse viestikenttään kenen jäsenmaksusta on kyse ja miltä vuosilta.
Seuran pankkiyhteys:
Sukuseura Mechelinus
POP Petonen 478740-218373
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Sukukokous Oulussa

Meklin Tampereelta (Kuru). Varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Mäcklin Simosta, sihteeriksi
Jukka-Pekka Mecklin Jyväskylästä, Suku-Uutisten kokoajaksi Henna Mecklin Raumalta ja
jäsenasioiden hoitajaksi
Martti
Mecklin
Kuopiosta ja varajäseniksi Heikki Mäcklin
Vihdistä ja Hannamari Mecklin Helsingistä.
Rahastonhoitajana toimii Miikka Meklin Vantaalta.

Sukuseura Mechelinuksen 3. varsinainen sukukokous pidettiin Oulun Edenissä 16.7.2011.
Kokoukseen osallistui seitsemisenkymmentä
sukuun kuuluvaa. Perjantai-iltana kokoonnuimme tutustumisiltaan Meripaviljonkiin. Illan kuuluttajina toimivat viehkot nuoret Jaana Mecklin
Kuopiosta ja Leo Mecklin Jyväskylästä. Suvun
tietoviisasta etsittiin tietokilpailun avulla. Tietoviisaiksi selvisivät Elsa Sivonen Kiuruvedeltä,
Juhani Saxholm Iisalmesta ja Helena Tikkala
Kemistä. Kilpailusta on juttu toisaalla lehdessä.
Tuula Hämäläinen Lahdesta lausui kirjoittamiaan runoja.
Lauantai aloitettiin oululaisen arkkitehdin Kaarina Niskalan terva-aiheisella esitelmällä. Oulu
on ollut Argangelin ohella maailman merkittävimpiä tervakaupan keskuksia. Ouluun on tuotu tervaa mm. koko Kainuun alueelta hevosilla
ja uittamalla. Tervamummot ovat pyörittäneet
satamissa tervatynnyreitä ja miehet olleet pomoi
na. Tervanpolttajat ovat ottaneet talvella syömävelkaa ja maksaneet velkansa kesällä.Tervaa on
käytetty mm. paanukattoihin, koreihin, pikilankaan, veneisiin, sääskien karkotukseen, lääkkeeksi ja palsamointiin. Sanottiinkin, että on
tehty tervan kanssa tai kulkee kuin täi tervassa.
Jo 1600-luvun alkupuolelta saakka on terva kuu
lunut myös Mechelinus-sukuun. Janakkalassa
v. 1640 syntynyt Jaakko Laurinpoika toimi Helsingin Tervasaaressa tervaräkärinä, joka tarkasti
tervan ja tynnyreiden kunnon ennen laivaan
lastausta. Jos valittaisiin sukukaramelli, niin
mikähän se olisi? No, tervapastilli, tietenkin.
Kokouksessa oli nähtävänä ja myytävänä
erilaisia sukutauluja. Sylvi Tiihonen oli koonnut
suvustaan kahdeksan sukupolven taulut. Nuorimmalla Vilhollakin oli oma taulu. Sakari
Mecklin möi Johanna Mecklinin valmistamia
sukuaiheisia koruja ja sukuviirejä. Sakari Mecklinin suunnittelemat pöytästandaarimallit olivat
nähtävillä ja äänestettävänä.
Varsinainen kokous alkoi lauantaina puolen
päivän jälkeen. Toimintakertomus ja tilinpäätös
hyväksyttiin. Toimintasuunnitelmaan tuli mm.
lisätietojen keruu suvusta, jäsenhankinta ja Leo
Mechelinin juhlavuoden/vuoden 2014 sukukokouksen järjestäminen. Jäsenmaksuksi päätettiin 30 euroa/3 vuotta tai 10 euroa/vuosi.
Sukuneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Pentti

Sylvi Tiihonen

Pohjalainen nro 145, 8.12.1896
– Suomalainen löytänyt kultaa.
Coloradon lehdet kertowat, että Oulusta kotoisin olewa Henrik Mäklin, joka Amerikassa käyttää nimeä McLean ja oleskeli jonkun
aikaa Pitsburgissa, Mass., Sebekassa, Winn.,
Minneapolissa ja Chicagossa, on nyt muutamain ruotsalaisten kanssa löytänyt rikkaan
kultasuonen, niin rikkaan, että se tuottaa
4,200 dollaria tonnilta. Uutta kaupunkia puuhataan seudulle, nyt siinä on 75 asukasta ja
McLean on sen kaupungin pormestari ja kirjuri. Uutisessa sanotaan McLeanin omistavan neljännen osan löydöstä.
Wanhat sanomalehdet osoitteessa:
http://digi.kansalliskirjasto.fi/index.html

Valtakunnalliset sukututkinuspäivät
Kuopiossa 16-18.3.2012
Päivien luentoaiheet ovat pe 16.3. Väestö ja
asutus Itä-Suomessa, la 17.3. Naisen asema
itäsuomalaisessa talonpoikaiskulttuurissa, su
Ortodoksisukujen tutkimuslähteet. Lisäksi
on sukukirjojen, -tutkimusten esittelyä ja
sukututkimuksen opastusta.
Lisätietoja:
http://suvut/genealogia.fi/savonsukut
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Vastaukset:
1. 187, 128, 210 ja 96 yhteensä 621, 2. 210, 3. 1839
Hamina, 4. Pääministeri, 5. Helsingin, 6. Haminan
kadettikoulun opettaja, 7. 2002 Leppävirta, Vesileppis, 8. Pappi, Kuopion maaseurakunnan kappalainen, 9. 360, 10. Koditon, 11. Petter/Pekka, 12. Anna

Suvun tietoviisas
Sukukokouksessa Oulussa järjestettiin Suvun tietoviisaskilpailu. Kysymykset olivat laatineet Martti
Mecklin, Sakari Mecklin ja Sylvi Tiihonen. Vastauksia palautettiin 40. Kilpailun voitti 8 oikealla vastauksella Elsa Sivonen Kiuruvedeltä. Toiseksi tulivat Helena Tikkala Kemistä ja Juhani Saxholm Iisalmesta 7 oikealla vastauksella. Onnea tietoviisaille!
Testaapa montako sinä olisit tiennyt!

__________________

Kysymykset:
1. Kuinka monta ihmistä Väestörekisterikeskuksen
mukaan Suomessa oli vuonna 2010, joiden sukunimi oli Mecklin, Meklin, Mäklin tai Mäcklin?

Kirja, jota Tuula Hämäläinen luki Oulun sukukokouksessa, oli antologia. Sen nimi on ”Hän asuu
vierashuonetta”. Se oli kansainvälisen runokilpailun
tulos. Kilpailun järjesti Lahden runomaraton ry.
vuonna 2007. Kilpailuun oli lähetetty noin 2000 runoa 500 kirjoittajalta. Kirjaan on valittu 74 runoa 34
kirjoittajalta – Tuula Hämäläiseltä kuusi runoa!
Tässä niistä kaksi, jotka Tuula luki Oulussa.

2. Suomi on pitkä ja kapea maa. Montako kilometriä
Oulusta on Venäjän rajalle linnuntietä?
3. Suvun merkittävin henkilö on Leo (Leopold)
Mechelin. Syntyikö hän vuonna 1839, 1859
vai 1869?

tyttö istuu kuistin portailla
kukat sylissä

4. Leo nimitettiin 1905 Senaatin talousosaston
varapuheenjohtajaksi. Mitä virkaa tämä vastaisi
nykyisessä valtioneuvostossa?

nupulla

5. Leo oli yliopiston professori. Missä yliopistossa?

en näe hänen kasvojaan

6. Mikä virkamies oli Leon isä?

tukka liehuu
tuulee

7. Missä ja milloin sukuseura Mechelinus on
perustettu?

nousemme portaita

8. Savoon ja juuri Kuopioon muutti vuonna
1696 ensimmäinen sukuumme kuuluva,
Henrik Mechelin-niminen mies. Mikä oli hänen
ammattinsa? Talonpoika, kauppias vai pappi?

käsikädessä ylitämme pitkän
lattian
kuljemme monta vuotta

9. Arvioi monenko sukuun kuuluvan henkilön
postiosoite on tiedossamme?

kunnes

10. Varsinkin 1800-luvulla saattoi nimen kohdalla
lukea Loinen. Mitä se tarkoitti?
Sairas, rikollinen vai koditon.

etten ylety

hiukset ovat niin kaukana

silittämään niitä

11. 1800-luvulla Mechelinusten poikalapsia on
kastettu eniten nimellä Adam, Petter vai Josef?
12. 1800-luvulla Mechelinusten tyttölapsia on
kastettu eniten nimellä Eeva, Anna vai Maria?

*
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piha näyttää erilaiselta

Sukuneuvoston kokous 24.9.2011

kuunvalossa

Sukuneuvosto piti ensimmäisen kokouksensa
Tampereella. Varapuheenjohtajaksi valittiin
Pertti Mäcklin Simosta, rahastonhoitajana jatkaa Miikka Meklin Vantaalta. Hän ylläpitää
myös taulukon maksetuista jäsenmaksuista vuosilta 2012-2014. Yhteystietoluettelon sukuun
kuuluvista henkilöistä hoitaa Martti Mecklin
Kuopiosta. Osoite- ym. muutokset tulee ilmoittaa hänelle.
Sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu on 10€
vuosi tai 30 € toimintakausi. Maksulippu lähetetään Suku-Uutisissa. Uusia jäseniä pyritään
hankkimaan ja toivotaan, että jokainen sukuun
kuuluva kyselisi sukulaisia jäseniksi.
Suku-Uutisten toimittamisesta vastaa Henna
Mecklin Sylvi Tiihosen avustamana. Postittamisesta huolehtii Martti Mecklin.
Kootaan mahdollisimman monien sähköpostiosoitteet. Kotisivujen ylläpidosta huolehtii Hannamari Mecklin. Facebook-sivujen käyttöoikeus on Matti, Martti ja Hannamari Mecklinillä.
Hyväksyttiin alustavasti Leo Mechelin kuvasta
laadittu ehdotus suvun omakustannepostimerkiksi. Kehittelyä jatketaan.
Vuoden 2014 juhlakokouksen järjestelytoimikuntaan nimettiin Pentti Meklin, Sakari Mecklin ja Jukka-Pekka Mecklin.
Janakkalan Löyttymäen kyläseura pystyttää
Leo Mechelinin muistomerkin kyläkoulun pihaan. Sukuseura osallistuu kustannuksiin.
Sakari Mecklinin valmistelee suunnittelemansa
pöytästandaarin tilausta.
Sukuseuran arkistoa hoitaa Martti Mecklin. ”Virallisen” aineiston lisäksi suvun arkistoon talletetaan sukuun liittyviä lehtileikkeitä, tarinoita,
kuolinilmoituksia ym. Toivotaan suvun jäsenten
niitä lähettävän.

musta tuuli heiluttaa puita
valaistuun taloon astuu kuin
lapsuuteen
noin vaan
ylittää vääntyneet ajat
leikkaa
pimeään
sinisen
tunnelin
tämä on vanha kuva kuistista.
Hyvää yötä jasmiini

*
Tuula Hämäläinen, Lahti

Sylvi Tiihonen
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SUKUPOLVIEN KETJU

mutta ajatus sai kipinää kunnolla vasta 2000-luvulla.
Tällöin seuran ensimmäinen projekti oli suvun kirjan kirjoittaminen ja julkaisu, ja myöhemmin varsinaisten sukukokouksien järjestäminen.
Työ on seurassa vapaaehtoista, mutta aktiivisia toimijoita on aina löytynyt. Jokaisella kun on työvuosien ja harrastusten lomassa kehittynyt tietynlaiset
taidot ja omat verkostot, jotka ovat helpottaneet
omalta osaltaan seuran toimintaan liittyvää suunnittelua ja järjestelyitä. Sakarin taidoista oli hyötyä
muun muassa kirjan taitossa.
”Sukuseuran kirjan valmistuksessa minulle jäi kansien ideointi sekä asiointi kirjapainon kanssa, taitto,
oikoluku, asiaan liittyvien valokuvien etsiminen
Helsingin museoista ynnä muista sekä jonkinlainen
homman koordinointi.” Lisäksi Sakari on laatinut
seuralle säännöt, suunnitellut ja valmistuttanut Sukuseuran vaakunan ja isännän viirin, suunnitellut sukuseuran tunnuksen "ämmä", josta valmistettu rintakoru, jäsenmerkki, erilaisia koruja ja lista vain jatkuu. Seurassa toimimista Sakari kuvaa mielekkääksi
harrastukseksi, jonka tuoksinnassa voi olla serkku
serkkujen lomassa.
”Sukuseuran jäsenyys merkitsee minulle kuulumista
melko suureen ja moni-ilmeiseen sukuun. Seura
avasi näköalan menneisyyteen ja aiheutti vahvan
tuntemukset kuulumisesta sukupolvien ketjuun”, kuvaa mies. Sukuseuran toimintaa voi kuvata eräänlaiseksi sosiaaliseksi verkostoksi, johon voi tuntea
kuuluvansa sukusiteiden kautta.
Kuluvana vuonna olen täyttänyt 21 vuotta ja minut
valittiin sukuseuramme sukuneuvostoon varajäseneksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Sain jatkaa
siis pappani työtä sukuneuvostossa ja tuoda ehkä
uusia, nuorekkaampia ideoita seuramme toimintaan.
Sukuseuran perustamisesta lähtien olen seurannut
innokkaasti lähisukulaisten kertomuksia sukukokousten järjestämisestä, varsinaisista kokouksista ja
niistä vähän epävirallisemmistakin kokoontumista.
Vaikka nämä asiat ovat kiinnostaneet minua ehkä
nuorena vähemmän, olen kuitenkin saanut niistä
hetkistä enemmän irti kuin uskonkaan. Olen saanut
nähdä isovanhemmista erilaisen puolen; kuinka paljon sukuseuran olemassaolo heille merkitsee ja
kuinka paljon he ovat saaneet irti seuran toiminnasta
omalla aktiivisuudellaan. Sellaista mielikuvaa haluan myös minun jälkeeni tulevien sukupolvien saavan: oma suku on suurin ja turvallisin turvaverkko,
jota itselleen voin elämänsä aikana rakentaa. Se kannattelee silloinkin, kun omille hartioille on kasaantunut painavin lasti vuosiin eikä sitä tohdi muille jakaa.

Sukuseura Mechelinus on jo melkein kymmenen
vuoden ajan kerännyt kokoon niin Suomessa
kuin ulkomaillakin asuvia seuran jäseniä. Se tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia tietää enemmän
historiastaan ja tavata aikaisemmin tuntemattomia sukulaisia. Sukuseuran avulla on pystynyt
tutustumaan myös omaan lähisukuunsa paremmin.
Vuonna 2002 kokoontui Leppävirralla muuan suku.
Sen suurin halu oli perustaa seura, joka mahdollistaisi Lauri Tuomaanpojasta polveutuvan jälkikasvun
tuntea toisensa ja omien sukujuuriensa kautta myös
itsensä. Olin itse tuolloin 12-vuotias nuori tyttö.
Täytyy myöntää, että minua kiinnosti silloin enemmän Leppävirran Vesileppiksen liukumäet kuin sukuhistoria.
Kokouksessa kuitenkin ymmärsin, että pappani oli
valittu seuran sukuneuvoston jäseneksi sekä varapuheenjohtajaksi. Muistan kuinka ylpeä ilme isälläni
oli, kun hän esitteli omaa perhettään uusille sukulaisille. Muistan myös kuinka joku oli nähnyt minut
viimeksi vaahtosammuttimen kokonaisena ja puhujista kaikki puhuivat outoa suomea. Sain sen viikonlopun aikana muun muassa tietää, mitä ”tuffa” tarkoittaa.
Vaikka sukututkimuksen juuret yltyvät Suomen mittapuulla kauas 1600-luvulle asti, on sukuseurojen
historia paljon lyhyempi. Suomessa sukuseurojen
määrä kasvoi räjähdysmäisesti 1900-luvulla. Silloin
suomalaiset kiinnostuivat juuristaan, menneistä
ajoista ja vielä löytämättömistä sukulaisista ja heillä
oli tarve löytää oma kansallinen identiteettinsä globalisoituvassa maailmassa. Tuo ajatusmaailma ei
vieläkään ole meiltä kadonnut.
”Tuntuu siltä, että nykyisessä maailmassa, missä ihmiset matkustavat ympäri maailmaa ja työskentelevät hyvinkin kaukana synnyinseuduiltaan, on syntynyt tarve oman kansallisuuden korostamiseen. Tähän samaan tarpeeseen liittyy voimakkaasti oman
sukupuun selvittäminen sekä yhteydenpito sukulaisiin”, kertoo tällä hetkellä Alankomaissa työskenteleväKaiMecklin.
Sukuseuroissa toimiminen ei vaadi jäseniltään yhtään sen enempää kuin jäsen on itse antamaan. Toiset rajoittavat osallistumistaan pelkällä jäsenmaksun
maksamisella, kun taas toiset käyvät pelkästään kolmen vuoden välein järjestettävissä sukukokouksissa.
Sitten on ne, yleensä vanhemmalla iällä olevat jäsenet, jotka rakentavat sukuseurassa toimimisen harrastukseksi, joka rikastuttaa arkea. Sakari Mecklin
on ollut sukuseura Mechelinuksen toiminnassa mukana sen alkuajoista lähtien. Sukuseuran perustamisesta oli keskusteltu jo 1990-luvun alkupuolella,

Hannamari Mecklin

5

VUODEN 2011 MERKKIPÄIVIÄ
50-VUOTTA

80-VUOTTA

Leena Arpiainen 25.2. Taulu 400
Janne Merviö 15.6. Taulu 50

Kyösti Mecklin 11.1. Taulu 81
Maija Pulkkanen 16.2. Taulu 247
Olavi Maristo 14.5. Taulu 402
Reino Mäcklin 18.6. Taulu 485
SYNTYNEITÄ
Viivi Elsa Maria s. 19.9.2011 Rovaniemi,
vanhemmat Tero ja Laura Luksua taulu 457
KUOLLEITA
Maire Mäkelä 28.2.2011 Taulu 285
Veli Antero Mäklin 4.5.2011 Taulu 25
Eevi Mäcklin 9.9.2011 Taulu 460
Juhani ”Jussi” Maristo 18.9.2011 Taulu 394
Kaarlo Yrjö Olavi Paaso 7.10.2011 Taulu 494

Henna Mecklin vietti 50-vuotispäiviään 17.2.
Teneriffalla poikiensa Juhon ja Tanelin kanssa.
Lähtiessä Helsinki-Vantaan lentoaseman mittari
näytti yli -30 C, Teneriffalla mittari näytti +25C
KK Taulu 34

KK= Sukukirjan lisäosa ”Karjalan kierros”

60-VUOTTA
Pertti Mäcklin vietti 60-vuotispäiviään 7.5.
kotonaan sukulaisten, ystävien ja tuttaviensa
kanssa. Onnittelemassa kävi myös Simon kunnan, Oulunkaaren kuntayhtymän, Kivalojen
seutuopiston, vas. Simon kunnallisjärjestön, Simon työväen urheilijoiden sekä Simon
Eläkeläiset ry:n edustajat.
Taulu 457

70-VUOTTA

Sukukirjan painotalosta löytyi vielä sukukirjoja, jotka painotalo lahjoitti seuralle. Kirjan hinta on 40 euroa ja lähetyskustannukset
kotiin noin 15 euroa. Kiinnostuneet ottakaa
yhteyttä. Martti Mecklin 040-0227 908

Sinikka Rouhiainen 7.2. KK Taulu 36
Leo Könönen 9.2. Taulu 307
Arvo Mäcklin 15.3. Taulu 473
Tuula Hämäläinen 28.8. Taulu 156
Marketta Mecklin-Terävä 28.11. Taulu 107

75-VUOTTA

Sukuseura Mechelinuksen kotisivut on
päivitetty 21.11.11.
Linkki sivuille:
http://www.mechelinus.fi

Laila Nieminen 5.3. KK Taulu 56
Sirkka Haaparanta 31.7. Taulu 130
Vieno Nieminen 27.8. Taulu 207
Timo Merjola 21.12. Taulu 221
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Maristo jäi leskeksi jo 1976. Uusi puoliso työskenteli hänkin Helikopteripalvelussa. Vihkiminen tapahtui – tietenkin – helikopterissa 1987.
Sulhanen lensi, morsian istui etupenkillä ja pappi ja todistajat takana.
Aktiivilentäminen päättyi 1998. Viimeinen merkintä Mariston sinikantisessa ohjaajan lentopäiväkirjassa on viime kesältä, jolloin Maristo teki
apuohjaajana pienen pyrähdyksen rakkaaksi
käyneeltä kesäpaikaltaan Snappertunassa.
Maristo lensi helikoptereilla kaikkiaan 12 161
tuntia 15 minuuttia. Se on hurja määrä. Helikopteri – toisin kuin lentokone – on epästabiili
lentolaite, jota pitää ohjata kaksin käsin koko
ajan. Maristo lensi lähes kaikki tuntinsa koneilla, joissa ei ollut automaattiohjauslaitteita.
Maristo oli aktiivijäsen sotapilottien ja muiden
veteraanilentäjien yhdistyksessä Pilvenveikoissa. Kun heistä joku kuolee, hänen sanotaan siirtyneen varjolaivueeseen.
Jussi istui sunnuntaiaamuna 18. syyskuuta keittiön pöydän ääressä ja sanoi äkkiä vaimolleen:
”Katsos ikkunasta, lennosto harjoittelee!” Vaimo katsoi, mutta ei nähnyt mitään. Ei voinutkaan, sillä eivät lennostot harjoittele sunnuntaiaamuisin, eivät ainakaan Espoossa. ”Siellä ne
lentävät, ja hienossa muodostelmassa kuten aina”, mies intti. Muutamaa minuuttia myöhemmin Jussi Maristokin oli liittynyt varjolaivueeseen.

MUISTOKIRJOITUS

Juhani ”Jussi” Maristo 1935-2011
Kruunupäiden ja joulupukin luottopilotti helikopterilentäjä Juhani ”Jussi” Maristo kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen kotonaan Espoossa
18. päivänä syyskuuta 76-vuotiaana. Helsingissä 6. elokuuta 1935 syntynyt Maristo oli yksi
Suomen kokeneimmista helikopterien ohjaajista.
Maristo oli upseerin poika, jonka sotilasura alkoi poikkeuksellisen aikaisin, jo yhdeksän vuotiaana. Isä oli jatkosodan loppuvaiheessa työssä
Mikkelissä päämajan operatiivisella osastolla.
Kesän 1944 ajan siellä työskenteli lähettinä
myös Jussi.
Lentäjän ura urkeni ilmavoimien lentoupseerikurssilla Kauhavalla 1955. Pian Maristo kuitenkin valitsi uravaihtoehdokseen silloin vielä hyvin harvinaiset helikopterit ja työnantajakseen
rajavartiolaitoksen. Hän jäi sieltä eläkkeelle
kapteenina 24 vuoden jälkeen 1985. Hän lensi
ennen muuta Malmilta ja lähinnä Jet Rangerkoptereilla valvontalentoja, joiden mittaan Etelä-Suomen rannikot tulivat viimeistä luodonpahasta myöten tutuiksi.
Maristo lensi vapaa-ajallaan aktiivisesti myös
siviilikoptereilla ja jatkoi rajavartioston jälkeen
päätoimisena ansiolentäjänä ja kouluttajana.
Taitava lentäjä, upseeri ja herrasmies oli suosittu vip-matkustajien kuljettaja. Kyytiläisinä olivat muiden muassa Ruotsin ja Jordanian kuninkaat, Suomen presidentit ja tietenkin joulupukki, jonka kuskaaminen oli Mariston pitkäaikaisen siviilityönantajan Helikopteripalvelun hauraiden alkuvuosien tärkeätä liiketoimintaa.

Jyri Raivio, HS.fi Muistot
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feldt oli Suomen Rahapajan ensimmäisen johtajan,
August Soldanin tytär.

JUHANI AHON JUHLAVUONNA
Juhani Aho 11.9.1861 – 8.8.1921
(Sukukirjan taulu 641a)
Juhani Aho eli Johannes Brofeldt syntyi Lapinlahdella Väärnin pappilassa ja vietti lapsuutensa Iisalmen seudulla. Koulunsa Aho kävi Kuopion lyseossa
ja siirtyi sen jälkeen opiskelemaan Helsingin yliopistoon.
Vuoden 2011 aikana Juhani Ahon muistoa juhlistettiin monin eri tavoin eri puolilla Suomea, akateemisesta juhlasta aina Ylä-Savon paikallisiin harrastajatapahtumiin. Mm. Paisuan Tuajamateatteri esitti 8.9.
Iisalmen kulttuurikeskuksessa Juhani Ahon romaaniin perustuvan näytelmän ”Rautatie”. Mattia esitti
Matti Martikainen ja Liisaa näytteli Sirpa Mäklin.
(Sirpan puoliso on Timo Mäklin taulusta 448). Timo
Mäklinin rooli oli esittää Kaeken mualiman miestä.
Leo Puurunen ylisti Kotiseutu-palstalla näytelmää
seuraavasti: ”Sirpa Mäklin Liisana ja Matti Martikainen eivät ainoastaan näytelleet Liisaa ja Mattia,
vaan he elivät aidosti Mattina ja Liisana. Kaikki
vuorosanat olivat aitoa savon murretta – yhtään virhettä en havainnut. Ilmeet ja eleet puhuivat puolestaan. Liisa oli todellisuudessa älykkäämpi kuin Matti, joka mielellään pörhisteli ja näytteli voimiaan.
Liisa osasi asettaa sanansa niin, että Matti käyttäytyi
niin kuin Liisa oli asian ajatellut. Liisa pyöritti Mattia miten halusi; mutta aina niin ettei Matin itsetuntoa tarvinnut loukata.”
Juhlavuonna julkaistiin Ahosta myös useita kirjoja:
– Anne Helttunen ja Tuula Uusi-Hallila: Juhani
Aho. Vastakohtien tasapainoa. – Outi Vuorikari: Juhani Ahon Kuopio 1872-1903. – Panu Rajala: Naisten mies ja aatteiden. – Martti Turtola ja Tarja Lappalainen: Kansalliskirjailija Juhani Aho. – Juhani
Ahon seura toimitti esseekokoelman: Iisalmi-Helsinki-Pariisi. Juhani Ahon 150 vuotta. Asiantuntijoina Jyrki Nummi, Riikka Rossi ja Saija Isomaa.
Juhlavuotena julkaistiin myös uusintapainoksia,
elokuvia ja radio-ohjelmia. Lisätietoa Juhani Ahon
Seuran sivuilla: www.juhaniahonseura.fi
Juhani Aho oli ensimmäinen suomalainen ammattikirjailija. Hän kuvasi suomalaista kansanelämää ja
luontoa psykologisen realismin mestarin kynällä
kirjoittaen teoksia pienistä kertomuksista laajoihin
Suomen kansan vaiheita luotaaviin historiallisiin
kuvauksiin. Ahon teoksesta ”Juha” on tehty kaksi
oopperaa ja neljä elokuvaa. Aho toimi myös lehtitoimittajana ja perusti aatetovereidensa kanssa Päivälehden, josta myöhemmin tuli Suomen arvostetuin
päivälehti Helsingin Sanomat.
Suomen Rahapaja muistaa lukutoukkien ystävää Juhani Aho ja suomalainen kirjallisuus-juhlarahalla.
Suomen Rahapajalla on oma yhteytensä kirjailijaan,
sillä Ahon vaimo, taidemaalari Venny Soldan-Bro-

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on Juhani
Ahon 150-vuotisjuhlavuoden virallinen suojelija.
TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS
Hyvä juhlaväki,
Tänään vietetään kansalliskirjailija Juhani Ahon
syntymän 150-vuotisjuhlaa. Juhani Aho on vaikuttanut suomalaisuuteen ja suomalaiseen
identiteettiin monin tavoin kirjailijana, sanomalehtimiehenä ja kääntäjänä. Omana aikanaan
hän oli Pohjois-Savossa, Järvenpäässä ja Helsingissä vaikuttaneiden kulttuuripiirien keskeisiä hahmoja. Kansalliskirjailijan juhlavuoden
viettoon osallistuvat lukuisat tahot, kuten kirjallisuudentutkijat ja -ystävät, paikallisen kulttuuriperinteen vaalijat, opettajat, toimittajat, teatterintekijät, purjehduksen ja kalastuksen asiantuntijat, Juhani Ahon sukulaiset ja heidän
ystävänsä.
Juhani Aho oli merkittävä suomen kielen kehittäjä ja uudistaja, eikä hänen suomenmielisyytensä ollut kapeakatseista. Eri kielten rinnakkainen käyttö oli hänelle luontevaa eikä hän pitänyt tarpeellisena edes erityisesti julistaa sitä
− olihan hän kasvanut kaksikielisessä kodissa.
Aho piti tärkeänä, että hänen teoksiaan käännetään ruotsiksi ja myös muille kielille. Hän itsekin suomensi muun muassa ranskalaista
kirjallisuutta.
Juhani Ahon elämä ja toiminta muistuttaa meitä
siitä, että suomalaisuus ei ole vanhastaan ollut
umpeutunutta yksikulttuurisuutta. Juhani Ahossa konkretisoituukin suomalaisen kulttuurin olemus: yhdistelmä länttä ja itää. Hänellä oli yhteyksiä norjalaisiin ja ruotsalaisiin kirjailijoihin,
ja pietarilaissyntyisen ystävänsä ja kriitikkonsa,
Elisabeth Järnefeltin kautta hänellä oli vahva
yhteys venäläiseen kirjallisuuteen. Aho haki kirjallisia vaikutteita eurooppalaisesta, varsinkin
ranskalaisesta taiteesta ja kirjallisuudesta.
Juhlavuosien keskeinen merkitys on siinä, että
jokainen aika voi niiden välityksellä nostaa
esiin ajankohtaisia puolia suurmiesten tai -naisten elämäntyöstä ja heidän ajastaan. Yhtäältä
muistaminen konkretisoi menneiden aikojen
pyrkimyksiä ja aatteita. Antaapa merkkihenkilöiden muistaminen nykysuomalaiselle myös
mahdollisuuden ymmärtää paremmin omia juuriaan ja rakentaa omaa identiteettiään.
Toivotan kaikille mieleenpainuvaa juhlaa.
Tasavallan presidentti
Tarja Halonen
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VENEVEISTOA KESÄLLÄ KUOPION
SATAMASSA

PURJEHDUS SISÄVESILLÄ

Saimaan Purret ry. rakentaa Juhani Ahon viipurilaiselta kauppaneuvos Hackmanilta lainaamaa venettä
vastaavan perinnepurren. Vene veistetään Ingmanin
käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen tiloissa Toivalassa ja kesällä Kuopion sataman vanhassa makasiinissa, jossa myös yleisö pääsee tutustumaan rakennushankkeseen.
Kirjailija Juhani Aho teki ainutlaatuisen purjehdusretken koko Saimaan vesistön halki Lappeenrannan
Lauritsalasta Iisalmeen, tuoreen vaimonsa Venny
Soldan-Brofeldtin ja tämän siskon Tillyn kanssa
vuonna 1893. Purjehdusretki oli oman aikansa mediatempaus; tarkoituksena oli markkinoida sisävesille sopivaa venemallia ja innostaa kotimaan matkailuun. Oman lisänsä purjehdukseen toi matkalaisten
kolmiodraama.
Onnistuneen matkan ja Saimaan upean luonnon innoittamana Aho kirjoitti lastun "Purjehdus sisävesillä." Venny taltioi matkaa tunnelmallisin piirroksin. Matkakertomus julkaistiin myös Nuori Suomialbumissa samana vuonna.
Kuopion Matkustajasatamassa pääsee siis kurkistamaan tänä kesänä 1890-luvulle. Makasiinissa esitellään Kuopiossa vaikuttaneen Ahon suurta purjehdusseikkailua Saimaalla ja Ahon aikakauden mukaisen perinneveneen rakentamista. Esillä on myös veneen rakentamiseen ja veneilyyn liittyvää esineistöä,
tekstejä ja kuvamateriaalia. Veneprojektiin ja veneeseen pääsi tutustumaan ensimmäisen kerran jo
Kallavesj' 2010-messuilla Kuopion Pursiseuran
osaston yhteydessä.
Pursi lahjoitetaan valmistuttuaan takaisin Hackmanin suvun edustajalle, Hjallis Harkimolle (Äiti Doris
Hackman). Tavoitteena on purjehtia uudelleen kuuluisa matka läpi Saimaan. Harkimo aikoo purjehtia
ainakin yhden osuuden matkasta.

– On kuitenkin eräänlaisia purjevenheitä, jotka samoin kuin nuo niin suureen käytäntöön tulleet palkoveneet eivät ole suomalaista keksintöä, mutta jotka kuitenkin ovat kuin meitä varten keksityt. Ne ovat
nuo n.s. Centerboards, joita on ja valmistetaankin
jo koko joukko Viipurissa, mistä ne ovat Kuopioonkin päin leviämään. Myöskin Varkauden tehtaan laivaveistämö on ryhtynyt niitä valmistamaan. Ja se
oli sellaisella venheellä kuin allekirjoittanut muutamain Viipurin purjehdusseuran jäsenten hyväntahtoisella välityksellä pääsi panemaan toimeen kokeensa purjehtia Viipurista Iisalmeen. –
– Ja taas uudistuvat matkan pikku ilot, merimerkit
kiiluvat, seudut jäävät jäljelle ja uudet tulevat eteen.
Se päivä tuo meidät Taipaleen kanavalle ja Varkauden tehtaalle ystävällisten ihmisten ilmoihin. Toinen
päivä kuljettaa Leppävirran lehtorantaisiin salmiin
ja läpi Konnuksen kanavan. Kolmas avaa eteemme
Kallaveden, jonka helmasta vähitellen kohoo Laivonsaari, Neulamäki, Vanuvuori ja Puijon kyömyllinen niska. Kuinka tutusti kohoo siinä kaunis kaupunki puistojensa keskessä! Kuinka tuttua on joka
pykälä taivaanrannassa, jokainen saari, jokainen
merimerkki! ”Niemellä” soitetaan, nuoriso viettää
kansanjuhlaa, palkovenheitä parveilee rantamilla,
ja pikku laivat lähtevät kuin tulikipinät kiitämään
keskipisteestään eri haaroille Kallaveden kaikkien
lahdelmien loukeroihin.
Etelätuuli on seurannut meitä Lauritsalasta saakka.
Luonto on ollut viikon päivät leppeällä, hyväntahtoisella tuulella. Mutta viimein se näyttää kyllästyvän, ja kääntyy pohjoseen viimeisellä taipaleella Iisalmesta Kuopioon. Kymmenen peninkulman luoviminen alkaa ahtailla vesillä ja kestää kolme päivää.
Mutta juuri kuin alamme olla perillä ja Iisalmen
kirkon harja näkyy Poroveden ylitse, heitäksen ilma
taas eteläiseksi ja kiidättää meitä kotia kohti ja kohti matkan lopullista määrää. Vilahtaa vaan ohitse
pikkunen kaupunki harmaine taloineen ja me purjehdimme kirkon alla kapeassa salmessa. Siellä on
taaskin sunnuntai, rantaäyräät täynnä väkeä ja venheitä. Urkujen soitto kuuluu salmelle saakka, hymisee niin kotoisesti ja hellästi ja avonaiset kellotapulin luukut näyttävät kuin silmää iskevän meille muiden huomaamatta keskellä juhlallista toimitusta.--

Lähde: www.saimaanpurret.fi

Otteita Juhani Ahon matkakertomuksesta. Julkaistu
vuonna 1893 Nuori Suomi-albumissa.
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