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Martti Mecklin muistoissamme
Martti oli sukuseura Mecheliilmoitti, ettei hän enää pysty matnuksen sydän ja sielu ja sukukirjan
kustamaan sukuneuvoston kokoukkokoamisessa myös kädet, jotka ansiin. Päätimme silloin pitää seuraatoivat kirjalle sen kotoisan ja meille
van sukuneuvoston kokouksen 8.
tutun hahmon, joka sen kannesta,
elokuuta Kuopiossa. Se oli hyvä
kuvista ja lukemattomista tarinoista
päätös. Kuinka iloisissa merkeissä
välittyy.
pidimmekään kokousta Kuopiossa
Sukuseura oli Martille toinen perja valmistelimme seuraavaa sukuhe, jolle hän antoi paljon aikaansa ja
kokousta Tampereelle vuodelle
tarmoaan. Martti kuvaa tutustumis2017. Arvi Meklinin ehdotuksesta
taan sukututkimukseen yhdessä sukävelimme kokouksen jälkeen keskukirjaan kirjoittamistaan monista
kustan hotellista muutaman kortteartikkeleista. Ensin kansalaisopiston
lin Hatsalan hautausmaalle, jonne
sukututkimuskurssi 1980-luvun loon haudattu Christina Maria MecMartti Aarne Mecklin
pulla, mistä hän sai kimmokkeen
helin, josta Arvi on laatinut tähän
3.2.1940-31.8.2015
omien esivanhempiensa selvittämiSuku-Uutisiin kirjoituksen. Martti
seen. Eläkkeelle jäätyään Mechelinussuvun vaihei- käveli iloisesti rupatellen mukana ja haudalla otimden selvittämisestä ja sukulaisten parissa toimimi- me yhteiskuvan, ennen kuin Martti siirtyi sukulaissesta tuli Martille rakas loppuelämän harrastus. Mar- tensa autoon ja kurvasi vilkuttaen kohti kotia. Emme
tin leppoisa mutta tarmokas olemus yhdisti eri puo- tienneet, että se oli viimeinen kerta, kun Martti vellilla maata asuvat sukututkimuksesta kiinnostuneet jemme oli mukana rakkaan sukuseuransa toiminnassuvun jäsenet, ja käyttöön tullut Internet helpotti se- sa. Viesti sairauden uusiutumisesta tuli muutaman
kä yhteydenpitoa että sukututkimusta.
päivän kuluttua ja pian myös lopullinen suruviesti.
Vuonna 2005 ilmestynyt sukukirja ” Leo ja muut Sen jälkeen Martti on elänyt muistoissamme. Vähin
Mechelinit, kirjan verran sukua” oli ponnistus, joka millä pystyimme osoittamaan kiitollisuutemme
vaati ensimmäiseltä sukuneuvostolta ja kirjaan tieto- Martin pitkästä ja uraa uurtavasta työstä sukuseuran
ja kokoavilta useiden vuosien uurastuksen. Martin perustamiseksi ja sukukirjan julkaisemiseksi, oli
esimerkin mukaan talkootyötä tehtiin valtavat mää- seppele, johon kukista oli muotoiltu sukuseuran
rät. 8-tuntisiksi työpäiviksi muutettuna yli 2200 työ- symboli goottilainen M-kirjain.
päivää eli kymmenen vuoden työrupeama. Martin
Mechelinus sukuseuran, sen sukuneuvoston ja
toivomuksesta sukukirjaan koottiin tarinoita suvusta kaikkien sukuseuralaisten puolesta lausun osanot(30 tarinaa, yli sata sivua), ja nämä luovat konkreet- tomme Martin perheelle ja läheisille.
tisia muistijälkiä myös tuleville sukupolville.
Martti toimi sukuseuran neuvoston aktiivisena jäJukka-Pekka Mecklin
senenä kuolemaansa saakka, vaikka sairauskohtaukset verottivat miehen voimia. Kesällä 2015 Martti

1

Puheenjohtajan palsta
Sukuseuramme vietti vuoden 2014 sukukokousta senaattori Leo Mechelinin juhlavuoden
merkeissä. Sukuseura sai toiminnallaan aktivoitua monia tahoja mukaan juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen. Mainittakoon näistä esimerkkeinä Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto ja Kuopion Snellman-instituutti. Lisäksi
Löyttymäen kyläyhdistys järjesti Leo Mechelin
perinnetapahtuman kuvaelmineen.
Nyt katseemme on suunnattu seuraavaan sukukokoukseen vuonna 2017. Tuo vuosi on puolestaan Suomen itsenäisyyden 100. juhlavuosi.
Suomi 100-juhlavuoden teema on YHDESSÄ.
Juhlavuoden organisaatio haastaa koko kansan
yhdessä rakentamaan juhlavuoden ohjelmaa.
Yhdessä sopii teemaksi myös sukuseuramme
vuosien 2014-2017 toimintakaudelle! Sukuseura tarvitsee nyt meitä kaikkia ja jatkuvasti myös
kasvavaa aktiivisen jäsenistön joukkoa. Sukuseura Mechelinuksen perustajat ja sukukirjan
kokoajat ovat tänään 20 vuotta vanhempia kuin
silloin, kun he alkoivat valmistella sukuseuran
perustamista. Suremme tänä syksynä sukuseuran Isän, Martin poismenoa. Martin ja hänen sukupolvensa panos on ollut korvaamaton. Ilman
sitä sukuseuraa ei olisi, ja tuskin monikaan
meistä tietäisi sukumme historiaa.
Sukututkimuksen varhaisvaiheet olivat yksinäistä puurtamista. Nyt meitä yhdistää Sukuseuran kotisivut, netti ja some. Sukututkimus on
laajentumassa kirkonkirjojen selvittämisestä
DNA-tutkimuksiin ja kansainvälisiin sukututkimustiedostoihin. Tässä vaiheessa ei liene kohtuutonta pyytää jokaiselta sukuseuralaiselta aktiivisuutta sekä omassa yhteisössään että tukea
sukuseuran yhteisille tavoitteille. Vähin mitä
voimme tehdä on huolehtia jäsenyyteemme liittyvistä velvoitteista: jäsentietojen päivittämisestä, uusien suvun jäsenten ilmoittamisesta, sukuseuran tilaisuuksiin osallistumisesta ja tietysti
myös jäsenmaksun maksamisesta. Sukuseuran
jäsenasioita hoitaa Pekka Meklin
pekka.meklin@saunalahti.fi. Hän päivittää
jäsenrekisteriä ja seuraa jäsenmaksujen kertymistä. Helpottakaa hänen työtään omaehtoisella
toiminnallanne.

Seuraavan sukukokouksen paikaksi on valittu
Tampere, jonka keskeisen sijainnin toivomme
houkuttelevan sukuseuralaisia ympäri maata.
Tampere tarjoaa myös runsaasti ja monipuolisesti vaihtoehtoja kulttuurista kiinnostuneille.
Mietimme, miten Sukuseura Mechelinus voisi
sukukokouksensa yhteydessä osallistua Suomi
100 – juhlavuoden ohjelmatarjontaan. Olihan
senaattori Leo Mechelin yksi merkittävimmistä
Suomen itsenäistymistä valmistelevista henkilöistä. Hänen panostaan kuvataan Kansallisarkiston ensimmäisestä Pro Finlandia – Suomen
tie itsenäisyyteen näyttelyssä, joka oli avoinna
tähän syksyyn saakka ja johon sukuneuvosto
toukokuussa kävi tutustumassa. Pidämme tavoitteena yhdistää Tampereen sukukokoukseen
yleisöluentosarja, jossa käsiteltäisiin Leo Mechelinin panosta Suomen itsenäistymiseen vastaavilla teemoilla kuin vuoden 2014 juhlavuoden tilaisuuksissa. Mutta tällaiset järjestelyt
edellyttävät yhteistyön mahdollisuutta Tampereen kaupungin kanssa. Toisaalta haluamme
muistaa myös sukumme arkihistoriaa esittelemällä suvun jäseniä, jotka ovat syntyneet tai
vaikuttaneet Suomen itsenäistyessä 1917.
Sukuseuralaiset voivat ehdottaa sukuneuvoston
jäsenille henkilöitä, joiden elämän tarinan voi
mielenkiintoisesti liittää Suomen itsenäistymisen historiaan.
Haluan kiittää sukuneuvostoa uhrautuvasta
työstä kuluneen toimintavuoden aikana ja toivottaa kaikille sukuseuralaisille Hyvää Joulua ja
Vuotta 2016.
Jukka-Pekka Mecklin
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Suomi 19:llä vuosisadalla
Alkuperäinen teos: Suomi 19:llä vuosisadalla
- Suomalaisten kirjailijain ja taiteilijain esittämä
sanoin ja kuvin julkaistiin 1. painoksena jo
vuonna 1893 monella eri kielellä. Kirjan ulosantaja (julkaisija) Leo Mechelin oli avainhenkilö
Suomen itsenäistymisen esihistoriassa. Mechelin lähetti teoksen sekä Aleksanteri III:lle, että
ojensi sen henkilökohtaisesti myös uudelle tsaarille Nikolai II:lle. Leo Mechelinin suuri idea oli
tehdä julkaisuhankkeiden avulla identiteettiään
korostavaa Suomea tunnetuksi maailmalla. Sekä
kuva- että tekstiosioihin valittiin tuon ajan parhaat suomalaiset toimijat. Albert Edelfelt kuvitti
teosta runsaalla kädellä ja oli myös kuvatoimittajana. Itse Zachris Topelius kirjoitti teokseen
esipuheen omaan paatokselliseen tyyliinsä: "Tämä maa, niin vähävoimainen ja vähän huomattu
kuin onkin rikkaampien maiden rinnalla, pyytää
kuitenkin, vaatimattomasti, mutta empimättä,
olla osallisena Euroopan sivistystyössä... Tätä
maata ei saata lumiin haudata, tätä kansaa ei
saata kansakuntain joukosta hävittää, muuten
syntyisi autio paikka, Euroopan pohjanperille ja
sen kulttuurin heijastuksiin pimeä aukkoa."
Näin Topelius toteaa esipuheessa. Nimensä mukaisesti teos esittelee hyvin monipuolisesti Suomen kulttuurihistoriaa. Kansalliset pyrkimykset
tihkuvat esiin teoksen aukeamilta. Kuitenkaan
venäläisiä hallitsijoita ei jätetty paitsioon, vaan
heidän valokuvansa ovat näyttävästi esillä. Varhaiset valokuvat kaupungeista ja Suomen maakuntien yksityiskohtaiset kuvaukset ovat nykylukijalle erittäin mielenkiintoisia. Teos välittää
varhaisen kansallisen heräämisen tuloksena
raikkaan neitseellisen kuvan 1800-luvun suomalaisuudesta. Topeliuksen elämän viimeisellä
vuosikymmenellä tehtiin yhteenvetoa 1800-luvun merkityksestä Suomelle. Teos on "moderni
tietokirja" omaa identiteettiä hakevasta suuriruhtinaskunnasta. Moneen kertaan teosta selatessa tulee hämmästelleeksi, kuinka valmis Suomi oli itsenäisyyteen jo yli 20 vuotta ennen
unelman toteutumista. Teoksen parasta antia
ovat selkeät ajankuvaukset ja paatokselliset,
1800-luvun miljööseen istuvat isänmaallisuuspurskahdukset. Tämä on "suurteos ajalta ennen
suurteoksia", 1890-luvulta - kirjoittajanaan tuon

ajan parhaat suomalaiset voimat. Suomen herääminen oli toden totta jo käynnistynyt - ja vauhdilla! Kauan unohduksissa ollut suurteos on nyt
jälleen saatavilla. Aikalaisten koskettava tilitys
vuosisadasta, jonka jälkeen kansallinen unelma
omasta valtiosta oli kypsynyt täyteyteensä.

Adlibris - sidottu , suomi, 2014 15,80 €

JÄSENMAKSU
Jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi tai 30 euroa
toimintakausi 2015 – 2017.
Merkitse viestikenttään kenen jäsenmaksusta
on kyse ja miltä vuosilta. Ilmoita myös osoite
sekaannusten välttämiseksi.
Seuran pankkiyhteys:
Sukuseura Mechelinus
FI03 4787 4020 018373

Sukuseura Mecheliniksen kotisivut:
http://www.mechelinus.fi
Sukuseura Mechelinuksen Facebook-sivut:
www.facebook.com/pages/SukuseuraMechelinus
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DNA-TESTIT VAHVISTAVAT
MECHELINUSTEN ISÄLINJAN
1600-LUVULLE ASTI
Useat sukuseurat ovat tutkituttaneet eri sukuhaarojen geneettisen perimän vahvistaakseen
kirkonkirjoihin perustuvan perinteisen sukututkimuksen tuottaman sukupuun. Testeillä on
myös haluttu vahvistaa tai poissulkea sukuhaarojen kuuluminen sukuun niissä tapauksissa,
missä kirkonkirjojen avulla ei ole saatu varmuutta yhteisestä esi-isästä.
Sukuneuvoston mielestä DNA-testit ovat tervetullut lisä sukututkimukseen. Sukuneuvosto ei
kuitenkaan ollut valmis käyttämään sukuseuran
rahavaroja testeihin, mutta vapaaehtoisten, itse
testinsä maksavien löydyttyä, testit lähtivät Yhdysvaltojen Houstoniin. Siellä sijaitsee auktorisoitu, erittäin laadukas FamilyTreeDNA:n laboratio, jota myös sairaalat ja eri tutkimusprojektit
käyttävät.
Isälinjan testi, Y67, tehtiin kolmesta eri sukuhaarasta (kts.kuva). Pentti Meklin ja Pertti
Mecklin ovat 1735 syntyneen Jacob Mechelinin
jälkeläisiä ja Pekka Meklin vuonna 1707 syntyneen Henricin jälkeläinen. Testitulokset osoittavat, että nämä kolme testattua ovat läheistä sukua ja heillä on yhteinen esi-isä, joka kirkonkirjojen mukaan on vuonna 1696 Helsingistä Kuopioon muuttanut Henric Mechelin, Kuopion
kappalainen.
Näiden kolmen isälinjatestin lisäksi Pertti
Mecklin, Sylvi Tiihonen ja Päivi Mecklin ovat
teettäneet ns. serkkutestit, jotka vahvistavat, että
kaikki testatut ovat myös geneettisesti serkkuja
keskenään.
Nyt isälinjan tutkimus on siirtynyt kirkonkirjoja edeltävään aikaan. Pentin, Pertin ja Pekan
lähin isälinjaosuma on eräs New Yorkissa asuva
suomalainen, jonka vanhin tunnettu esi-isä on
asunut Asikkalassa 1600-luvulla. Tiedämme, että Henric Mechelinin isä Jaakko Laurinpoika
syntyi Hausjärven/Janakkalan Karhin kylässä,
joka on hyvin lähellä Asikkalaa. On jännittävää
nähdä, pystymmekö serkkutestitulosten perusteella löytämään yhteisiä esi-isiä tai esimerkiksi
Jaakko Laurinpojan sisarusten jälkeläisiä. Ja
voihan olla, että joku päivä saamme lisää isälinjan lähiosumia.

Mechelinus-suvun isälinja on noin viidenkymmenentuhannen vuoden kuluessa siirtynyt
Afrikasta Lähi-Idän kautta Etelä-Eurooppaan ja
sieltä pohjoista kohti. Eri alkuperää olevat väestöryhmät jaetaan ns. haploryhmiin, ihmisen perimän tyyppeihin. Mechelinukset ovat ”Iivarin
poikia”, I haploryhmää, joka on Suomessa toiseksi yleisin (29% testatuista miehistä). Haploryhmä I on tämänhetkisen tietämyksen mukaan
noin 23.000 vuotta vanha, tai vanhempi. Poika,
joka tämän mutaation sai, syntyi Balkanilla, kun
mannerjäätikkö oli laajimmillaan. Sieltä haploryhmä levisi vuosituhansien kuluessa länteen ja
sitten pohjoiseen, kun ilmasto lämpeni ja jään
reuna pakeni. Haplomme tarkempi alaryhmä on
I-M253 ja sen ovat saaneet ne testatut, jotka alkuperältään ovat noin seitsemän tuhatta vuotta
sitten Pohjois-Ranskan tienoilla asuneiden jälkeläisiä. Suomeen tätä germaanis-skandinaavista asutusta levisi useina aaltoina, jo ennen viikinkiaikaa. Nykyään haploryhmää löytyy
useimmiten Viikinkien/Skandinaavien jälkeläisillä Luoteis-Euroopassa ja sieltä se on levinnyt
keskiseen ja itäiseen Eurooppaan, mistä sitä löytyy vähäisessä määrin. Haploryhmä I:n esi-isät
olivat ensimmäisten ihmisten joukossa Euroopassa.
OLETKO KIINNOSTUNUT TESTEISTÄ?
Isälinja testataan Y-DNA-testillä, mtDNAtestillä saadaan tulokset äitilinjasta ja Family
Finder-testillä taasen kaikki sukua olevat henkilöt (ns. serkkutesti). Y-DNA –testi voidaan ottaa
vain miehestä, äiti- ja serkkutesti sekä miehistä
että naisista.
Jos haluat lisätietoja testeistä ja niiden hinnoista ja olet kiinnostunut selvittämään oman
perimäsi, niin ota yhteyttä
paivi.mecklin@gmail.com. Suvussamme on
vielä useita eri haaroja, joita ei ole testattu. Jos
isälinjasi on jokin muu kuin Mechelin, tai jos
esivanhemmissasi on jokin mysteeri, jota ei ole
saatu perinteisellä sukututkimuksella ratkottua
(esim. tuntematon isä, adoptio), niin lupaan auttaa! Tervetuloa mukaan DNA:n ihmeelliseen
maailmaan!
Päivi Mecklin
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SUURLAKKO
11.10.2015 Savon Sanomien sunnuntailiitteessä oli Timo J Tuikan kirjoitus otsikolla
"Suurlakko. Kansanvallan alkuräjähdys."
Suurlakko, joka Suomessa kesti maanantaista
30.10.1905 maanantaihin 6.11.1905, liittyi samaan aikaan Venäjällä käynnissä olleeseen lakkoiluun. Siitä on siis n. 110 vuotta.
Timo J. Tuikan kirja Vuosisadan sankarit ja
pelurit (Otava) käsittelee kansanvallan historiaa
1905 – 2015. Se julkaistaan 14.10.2015. Savon
Sanomien kirjoituksessa kerrotaan myös perustuslaillisten ripeistä toimista tuossa tilanteessa.
Maanantaina 30.10. työväestö päätti Helsingin rautatientorilla keskeyttää kaiken työn eri
aloilla ruokatavarakauppoja lukuun ottamatta.
Lakkopäivien vapauden huumassa Rautatientorin kansankokous valitsi käpälännostolla Suomelle 24 edustajan hallituksen, johon valittiin
myös Leo Mechelin, jolla ei kuitenkaan ollut
mitään aikomusta lähteä leikkihallitukseen. Tämä vaali nimittäin tarkoitti vallankumousta,
koska tulosta ei ollut tarkoitus alistaa keisarille.
Mechelin aikoi muodostaa keisarin tuella oman
senaatin.
Mechelin tapasi 31.10. illalla perustuslaillisen
valtuuskunnan johtajana kenraalikuvernööri
Obolenskin, joka ilmoitti Hänen Majesteettinsa
olevan taipuvaisen suostumaan Suomen kansan
toivomuksiin. Seuraavana yönä Mechelin kirjoitti luonnoksen julistuskirjasta, joka sitten
2.11. lähetettiin laivalla Pietariin ja tsaari Nikolai II allekirjoitti sen 3.11. klo 2 yöllä, ja lauantaina 4.11. tuo marraskuun manifesti oli takaisin
Helsingissä. Mechelinin luonnokseen oli tehty
vain pieniä muutoksia. Se merkitsi, että Nikolai
II keskeytti Suomen autonomian rapautustoimet
ja lupasi kutsua koolle valtiopäivät säätämään
kansanedustuslaitoksen uudistamisesta. Maanantaina 6.11. lakkolaiset palailivat arkisiin askareisiinsa.
Leo Mechelinistä tuli senaatin talousosaston
varapuheenjohtaja, mikä vastasi muiden perustuslaillisten valtioiden pääministerintointa. Uusi
senaatti ryhtyi toimeensa joulukuun 4. p:nä, jolloin Mechelin piti täysi-istuntoon kokoontuneille puheen suomeksi.
Th. Rein julkaisi Otavan kustantamana Leo
Mechelinin elämäkerran jo v.1915, jossa hän
lausuu suurlakosta, marraskuun julistuskirjasta

ja laillisuuden palauttamisesta: "Lähinnä edellisinä päivinä oli ollut tarjona vaara, että jokin
väestön ajattelematon teko olisi aiheuttanut venäläisen sotaväen aseellisen sekaantumisen siitä
johtuvine verenvuodatuksineen ja muine maallemme vahingollisine, arvaamattomine seurauksineen. Ettei näin käynyt, johtui epäilemättä
pääasiallisesti siitä, että perustuslaillisilla silloin
vallitsevissa poikkeusoloissa oli tarpeeksi tyyneyttä ja mielenmalttia tyytyäkseen niihin kohtuullisiin vaatimuksiin, joita meillä oli laillinen
oikeus esittää sekä jotka hallitsija ja hänen neuvonantajansa voivat hyväksyä. Mechelinille, jolla tähän aikaan oli huomattavin sija perustuslaillisessa puolueessa, tulee suuri ansio maamme
kohtalon silloisesta onnellisesta käänteestä."
Arvi Meklin

Leo Mechelinin juhlavuoden postimerkki
Sukuneuvosto suunnitteli vuonna 2014 Leo
Mechelinin juhlavuoden kunniaksi postimerkin.
Postimerkkiä voi edelleen tilata omakuvapostimerkkinä Postin verkkokaupasta:
www.posti.fi/omakuvapostimerkki. Sivulta
löytyvät vaiheittaiset ohjeet merkin tilaamiseksi.
Postin verkkokaupan ohjelma pyytää ihan aluksi
postimerkkiin laitettavaa kuvaa. Yksi tapa Leo
Mechelinin kuvan siirtämiseksi Postin omakuvasivulle, on tallentaa ensiksi sukuseuran
kotisivulta merkki vaikkapa oman koneen
työpöydälle, josta sen sitten voi kätevästi hakea
(selaa) ja ladata omakuvapostimerkkisivulle.
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Hellimmälle äidille.
Kiitollisesti siunaavilta lapsilta.
Kuopion Multimäen eli Hatsalan hautausmaalla eli Sankaripuiston vanhalla hautausmaalla on valurautainen risti kertomassa Christina
Maria Mechelinin muistosta. Sen taustassa on
teksti: "Åt den ömmaste moder. Af tacksamt
välsignande barn." Tämän tekstin olen yrittänyt
suomentaa yo. Otsikoksi. Kuka oli tämä äiti,
ketkä hänen lapsensa ja mikä se siunaus, jolla he
hellää hoivaajaansa kiitollisina siunasivat?
Christina Maria Gustafintytär Costiander syntyi 29.7.1785 Maaningan Kurolanlahdessa nykyisen Kuopion alueella. Hänen vanhempansa
olivat komissionimaanmittari Gustaf Costiander
ja Margareta Cajanus.
V. 1805 Christina Costiander solmi Pielisjärvellä avioliiton Henrik Johan Mechelinin kanssa, joka oli syntynyt v. 1774 ja vihitty papiksi v.
1799. Kun heidän tyttärensä Margareta Charlotta v. 1806 syntyi, toimi Henrik Ilomantsissa
apulaispappina ja sai saarnata samassa kirkossa,
jonka rakennustöitä hän johti 22-vuotiaana kesällä 1796 isänsä, sahakirjuri Adam Mechelinin
jälkeen. Isä oli kesäkuussa tapaturmaisesti kuollut sortumassa Kiteellä.
Henrik Mechelin siirtyi Ilomantsista Kesälahden kappalaiseksi, ja siellä perheeseen syntyi lisää lapsia: v. 1807 Gustaf Johan, v. 1808 Carl
Fredrik, v. 1811 Johanna Christina, v. 1813 Henrik Aadolf, v. 1815 Agata Sofia ja v. 1817 Fredrika Loviisa.
Henrik Mechelinistä tuli Jaakkiman kirkkoherra kesällä 1818. Jaakkimassa syntyi Catharina Sofia v. 1819, Alexander 1823, Felix Theodor v. 1824, Amanda Sofia v. 1827 ja Anton Edvard 1830. Christinalle ja Henrikille oli näin
syntynyt 6 tytärtä ja 6 poikaa, yhteensä 12 lasta.
Lapsista 8 eli aikuisikään. Siis Christina-äidin
elämän vaiheisiin sisältyi neljän oman pienokaisen hautajaiset. Agata Sofia kuoli n. 11 kk:n
ikäisenä Kesälahdella, Catharina Sofia n. 1 kk:n
iässä pistokseen Jaakkimassa, Alexander "luultavasti pienenä" Mechelinien sukukirjan mukaan ja kuopus Anton Edvard n. 1½ -vuotiaana
hammassärkyyn Jaakkimassa.
Sukukirjamme tiedoista selviää, että äidin
haudalle ristiä hankkimassa oli lapsia elossa
enää viisi. Johanna Christina oli kuollut v. 1838
27-vuotiaana lapsivuoteeseen avioiduttuaan

v. 1836 kruununvouti Pehr Gerhard Savanderin
kanssa. Fredrika Loviisa kuoli huhtikuussa 1840
Jaakkimassa 23-vuotiaana. Carl Fredrik 38-vuotiaana Kesälahdella naimattomana v. 1847.
Hänestä oli tullut v. 1837 Turun hovioikeuden
notaari ja varatuomari.
Vuosi 1840 tuotti Christinalle lisää surutyötä,
kun puoliso Henrik-rovasti putosi pimeässä hevoskärreistä 13.5.1840 ja kuoli. Christina muutti
miehensä kuoleman jälkeen Kuopioon, missä
kuoli maanantaina 12.3.1855. Hän olisi siis heinäkuussa täyttänyt 70 vuotta. Voimme olla varmoja, että Christina koki eläessään paljoin iloakin. Sitä tuotti ainakin mahdollisuus osoittaa
äidinrakkautta ja hellyyttä niin monelle lapselle
ja olla vaimona miehelleen ja seurakunnan kaitsijalle. Hautajaiset pidettiin torstaina 22.3.1855.
Sukukirjamme tietojen perusteella voimme arvailla ja päätellä, ketä ruustinna Christinan
saattoväkeen ehkä kuului.
Vanhin tytär 49-vuotias Margareta, Nurmeksen kappalaisen Peter Johan Brofeldt'in papinrouva puolisonsa kera ja ehkä osa heidän kahdeksan lapsen katraastaan myös mukana, kuten
18-vuotias Henrik Gustaf Theodor (,joka ei
vielä tiennyt, että hän n. 6 vuoden päästä herännäispappina Lapinlahden Väärnin pappilassa saa
esikoispojan Johanneksen 11.9.1861, joka myöhemmin v. 1907 muuttaisi nimekseen Juhani
Aho).
Vanhin poika, kesällä 48 vuotta täyttävä Gustaf Johan, Haminan kadettikoulun opettaja,
kollegineuvos ja valtioneuvos, puolisonsa
Amanda Gustavan o.s. Sagulin kanssa. (Amanda Sagulin oli ollut aikaisemmin naimisissa
Christinan veljen, Lappeen tuomiokunnan tuomari Gustav Julius Costianderin kanssa, mutta
oli jäänyt nuorena leskeksi). Haminasta oli ehkä
mukana lapsia sekä Amandan 1. avioliitosta pojat Robert ja Torsten – siis Christina-vainajan
veljen pojat - että 2. avioliitosta ehkä Johanna
Sofia Emilia, jolla oli kaunis lauluääni ja Leopold (Leo) Henrik Stanislaus, 15-vuotias, isänsä
kasvatusta ja kotiopetusta nauttiva ahkera
nuorimies, (joka tulevassa tammikuussa
suorittaisi
Helsingissä
ylioppilastutkinnon
saaden korkeimman "laudatur"-arvosanan).
Lieneekö poika Henrik Adolf, pian 43-vuotias
valtiomies, Venäjän ulkoministeriön pääkonsuli
Norjan Kristianista (Oslon entinen nimi), tullut
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hautajaisiin mukanaan puolisonsa Eugene Octavie Josephine Catherine Tricot de Mouseaux ja
heidän kaksi pientä lastaan: n. 4-vuotias Oscar
ja n. 2-vuotias Julia, jotka olivat heille Kristianissa syntyneet? Matka Norjasta Kuopioon on
pitkä, eikä vielä ollut käytettävissä rautatietä
eikä autoja, vaan hevosten vetämillä vaunuilla ja
laivoilla lienee pitänyt matka taittaa. Poika Felix
Theodor, 30-vuotias varatuomari Viipurista (?)
Tytär Amanda Sofia, 28-vuotias neiti, joka isänsä kuollessa oli ollut 13-vuotias ja on varmaankin muuttanut äitinsä Christinan kanssa Kuopioon. He asuivat korttelissa 81, joka oli kirkon
vieressä. Yhteisessä taloudessa heidän kanssaan
asui 25-vuotias piika Anna Katrina Reinikainen
henkikirjan ja rippikirjan mukaan. Pian äidin
kuoleman jälkeen (4.4.1855) mademoiselle
Amanda Sofia Mechelin otti muuttokirjan Nurmekseen siskonsa Margareta Charlotan ja tämän
miehen Peter Johan Fredrik Brofeldtin sekä lasten luo. Lisäksi hautajaisissa lienee ollut mukana Costianderin suvun edustajia ja tuttavia ja ystäviä Kuopiosta ja kauempaa.
Hautaan siunaaminen on ehkä tapahtunut
Kuopion tuomiokirkossa, joka jo silloin oli tuomiokirkko. Kirkkoherrana ja tuomiorovastina
oli teol. Tri Matthias Ingman. Hän oli v. 1843
lahjoittanut kirkkoon Berndt Abraham Godenhjelmin maalaaman alttaritaulun. Se kuvaa ristille ripustettua Kristusta, "joka antoi itsensä
alttiiksi meidän syntiemme tähden".(Gal.
1:4) Christinalla on ehkä ollut tapana pyhittää
lepopäivä käymällä kuulemassa ja oppimassa
Jumalan sanaa ja samalla katsella tuota taulua.
Emme tiedä, toimittiko Matthias Ingman hautaansiunaamisen vai joku muu Sanan palvelija,
mahdollisesti sukulaispappi. Hautajaispappia ei
ole merkitty Kuopion "Kuolleiden luetteloon".
"Maasta olet sinä tullut. Maaksi pitää sinun
jälleen tuleman. Jeesus Kristus, Vapahtajamme,
on sinut viimeisenä päivänä herättävä." Hevosen
vetämät ruumisvaunut lienevät sitten kulkeneet
hautaussaaton edellä ja kuljettaneet vainajan
Multimäen kalmistoon. Saattoväen mielissä on
ollut uskontunnustuksen mukainen kristillinen
toivo syntien anteeksiantamisesta, ruumiin ylösnousemisesta ja iankaikkisesta elämästä. Se on
Jumalan lupaama siunaus.

Lähteet:
Leo ja muut Mechelinit. Kirjan verran sukua.
Riekki, Marin, Laukkarinen: Kalmiston kertomaa.
Kuopion Sankaripuiston vanhalta hautausmaalta.
Thiodolf Rein: Leo Mechelinin elämä.
Wikipedia: Kuopion tuomiokirkko.
Päivi Mecklin: henkilökohtaisia tiedonantoja.

Kuopio Tidning 24.3.1855
Döde:

Framlidne Contrakts Prosten och Kyrkoherden,
Phil. Doctor Henrik Johan Mechelins efterlemnade enka Christina Maria, född Costiander,
afled stilla och fridfullt i denna stad, efter en
långvarig sjukdom, den 12 innevarande Mars,
nära 70 år gammal, djupast sörjd och saknad af
fem barn, två svärsöner och svärdöttrar samt
tolf barnabarn.

Kuollut:
Edesmenneen Sopimusrovasti ja Kirkkoherra,
Filosofian Tohtori Henrik Johan Mechelinin
leskivaimo Christina Maria, omaa sukua Costiander, kuoli tyynesti ja rauhallisesti pitkäaikaisen sairauden jälkeen, tässä kaupungissa, 12 maaliskuuta kuluvana vuonna melkein 70-vuotiaana,
syvästi suremaan ja kaipaamaan jäivät viisi lasta ,
kaksi vävyä ja miniää sekä 12 lastenlasta.

DIGI - Kansalliskirjaston digitoidut aineistot

http://digi.kansalliskirjasto.fi/

Arvi Meklin
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VUODEN 2015 MERKKIPÄIVIÄ
85-VUOTTA
Eeva Koistinen, Taulu 51
Hannes Lyytinen, Taulu 543

SYNTYNEITÄ
Aino Olivia Heikintytär Sivonen,
17.6. 2015 Jyväskylä
Vanhemmat: Hannamari ja Heikki Sivonen,
Taulu 140

80-VUOTTA
Meeri Huhtala, Taulu 287
Teuvo Mecklin, Taulu 85
Tuomo Merjola, Taulu 222
Seija Mäklin-Karttunen, Taulu 415
Kaija Räsänen, Taulu 101
Maija-Liisa Savolainen, Taulu 178
Kalevi Tiihonen, Taulu 185

Eini Elsa Maria Mecklin 20.9.2015,
Vanhemmat: Olli ja Karoliina Mecklin,
Taulu 111
Pulmu Helmi Hildur Heino
27.9.2015 Rauma
Vanhemmat: Emma ja Elias Heino,
Taulu 35 (Huom 1)

75-VUOTTA
Kalevi Hottinen, Taulu 60 (Huom 1)
Ahti Kortelainen, Taulu 570
Matti Mecklin, Taulu 162

KUOLLEITA
Antti Henrikki Mäcklin
15.03.2015 Kuivaniemi,Taulu 453

70-VUOTTA
Pekka Meklin, Taulu 439
Pentti Meklin, Taulu 187
Tapio Merjola, Taulu 224
Heikki Merviö, Taulu 57
Helvi Mäkelä, Taulu 444
Reijo Partanen, Taulu 227
Seija Rekola, Taulu 62 (Huom 1)

Maija Pulkkanen
22.4.2015 Kuopio, Taulu 247
Erkki Mäcklin 23.06.2015 Kuivaniemi, Taulu 471

Martti Mecklin 31.8.2015 Kuopio, Taulu 288

60-VUOTTA
Maija Mäcklin, Taulu 457
Esa Mäklin, Taulu 561
Maija Saxholm, Taulu 449
50-VUOTTA
Jari Meklin, Taulu 154
Kauko Mäcklin, Taulu 488
Kari Mäklin, Taulu 25

Martti Mecklin

Huom 1= Henkilön tiedot löytyvät Henna
Mecklinin tekemästä lisätutkimuksesta:
Sukukirjan lisäosa ”Jacob Mecklinin jälkeläisten
Karjalan kierros”
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Sukuneuvoston jäsenet toimikaudella 2014-2017
Jukka-Pekka Mecklin, Puheenjohtaja
Valakankatu 15 as 2, 40200 Jyväskylä
puh. 050 361 5920
jukka-pekka.mecklin@ksshp.fi

Pentti Meklin
Hevossaarentie 103, 34300 Kuru
puh. 050 564 2595
pentti.meklin@gmail.com

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

Henna Mecklin
Tuomolantie 11 C 22, 26820 Rauma
puh. 044 324 1713
henna.mecklin@nettikirje.fi

Päivi Mecklin, Sihteeri
Kotiportinkuja 3 A, 02330 Espoo
puh. 050 452 4820
paivi.mecklin@gmail.com

Pekka Meklin
Santuntie 6, 01900 Nurmijärvi
puh. 040 551 7261
pekka.meklin@saunalahti.fi
Arvi Meklin, varajäsen
Retkeilijäntie 9 K 98, 70200 Kuopio
puh. 040 588 9485
arvi@meklin.net

SUKUNEUVOSTO TOIVOTTAA HYVÄÄ JOULUA
JA ONNEA VUODELLE 2016 !

Pentti, Pekka, Martti, Henna, Päivi, Jukka-Pekka, Pertti, Arvi
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