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SUKUKOKOUS TAMPEREEN
VAPRIIKISSA 29.7.2017

Tehtaasta museoksi
Vapriikin historia lyhyesti
Museokeskus Vapriikki toimii Tampellan tehtaan entisessä verstaassa Tammerkosken partaalla.
Tampellan alueen teollinen historia alkoi 1840-luvulla pienestä masuunista. Vuonna 1856 Seinäjoen
ruukin patruuna Gustaf August Wasastjerna perusti kosken rantaan konepajan ja varatuomari Adolf
Törngren pellavatehtaan. Viisi vuotta myöhemmin ne yhdistyivät Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Osake-Yhtiöksi.
Myöhemmin Tampellaksi nimetty yhtiö on valmistanut muun muassa vetureita ja turbiineja sekä
pellavaisia damastiliinoja.Tekstiiliteollisuus päättyi 1970-luvulla ja vähitellen teollisuus on siirtynyt
kokonaan pois kosken varren rakennuksista. Museokeskus Vapriikki avautui vanhassa tehtaassa
syksyllä 1996.
http://vapriikki.fi/
http://suomi100tampere.fi/tapahtumakalenteri/
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Kutsu
Sukuseura Mechelinuksen 5. varsinaiseen sukukokoukseen
Aika:
Paikka:

29.7.2017 klo 13:30
Museokeskus Vapriikki
Alaverstaanraitti 5, 33100 Tampere

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat. Lisäksi käsitellään kannatusjäsenten
hankkimisen mahdollistava sääntömuutos sekä sukuneuvoston varajäsenten lukumäärää
koskeva sääntömuutos.
Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle 31. toukokuuta 2017 mennessä.

Tervetuloa!
Sukuneuvosto

Ohjelma 29.7.2017 Museokeskus Vapriikissa
Vapriikki on avoinna 10-18
Jos haluat tutustua Vapriikin näyttelyihin, voit tulla Vapriikkiin heti 10:n jälkeen.
http://vapriikki.fi/nayttelyt/

Sukukokoukseen ilmoittautuminen Vapriikissa klo 10 – 12
Lounas klo 12 – 13:30
Ennen kokouksen alkua on auditorion lämpiössä myös mahdollisuus tutustua sukutauluihin ja
suvun historiaan, hankkia Mechelinus-tuotteita ja seurustella sukulaisten kanssa
Kokous auditoriossa klo 13:30 – 17:30
klo 13:30 – 14:30
 Kokouksen avaus, puheenjohtaja Jukka-Pekka Mecklin
 Juhlaesitelmä ”Kunnallinen itsehallinto 100-vuotiaassa Suomessa”, emeritusprofessori
Pentti Meklin
 DNA-sukututkimus, sukuneuvoston sihteeri Päivi Mecklin
klo 14:30 – 15:00 ”Lotta Lunkreenista” kertova dokumenttielokuva
klo 15:00 – 16:00 Iltapäiväkahvi auditorion lämpiössä
 mahdollisuus tutustua sukutauluihin ja suvun historiaan, hankkia Mechelinustuotteita ja seurustella sukulaisten kanssa
klo 16:00 – 17:30
 Sääntöjenmukainen sukukokous
 Uusi puheenjohtaja esittäytyy
 Vapaamuotoista keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa ja toivomuksia seuran toimintaan
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Kokouksen kustannukset
Kokouspaketti 30 €/henkilö, lapset (4-17v) 10 €
Kokouspaketti sisältää kokousmateriaalin, tilavuokrat ja iltapäiväkahvin
Vapriikin näyttelyiden sisäänpääsy ja lounas eivät sisälly kokouspakettiin, vaan jokainen maksaa
ne itse Vapriikissa osallistumisensa mukaan.
Lounas 17 €, keittolounas 11,50 €, lapset (4–11 v) 8,40 €
Sisäänpääsymaksu näyttelyihin: Perusnäyttelyihin tutustuminen 6 € sukukokoukseen
osallistujat, muuten aikuiset 12 €, eläkeläiset ja työttömät 10 €, lapset (7-17 v) 6 €, alle 7
vuotiaat ja sotaveteraanit ilmaiseksi

Autolla tulijoille
Vapriikin pihassa on pieni määrä paikkoja, joihin saa pysäköinnin oikeuttavan luvan info-pisteestä.
Lähistöllä on kuitenkin ainakin 3 pysäköintitaloa. Seuraa vain viitoituksia.

Jos yövyt Tampereella, varaa tarvitsemasi hotellihuone itse.
Sukuseura ei ole tehnyt mitään yhteisvarausta mihinkään hotelliin. Vapriikkia lähinnä olevat hotellit
ovat Hotelli Tammer ja Hotelli Cumulus Koskikatu, mutta käytännössä kaikki Tampereen keskustan
hotellit ovat kohtuullisella etäisyydellä Vapriikista.

Ohjelmaa perjantai-illaksi
Suurimpaan osaan Vapriikin näyttelyistä (kahta näyttelyä lukuun ottamatta) voit tutustua ilmaiseksi
perjantaina klo 15 – 18.
Vapriikin lähellä olevassa Komediateatterissa esitetään perjantaina 28.7. klo 18.00 Esko Roineen
tähdittämä KAASUA, KOMISARIO PALMU!
http://www.tampereenkomediateatteri.fi/ohjelmisto/kaasua-komisario-palmu
Jos olet kiinnostunut menemään esitykseen, ota yhteyttä Henna Meckliniin viimeistään 15.6.2017
sähköpostilla: henna.mecklin@nettikirje.fi tai tekstiviestillä: 044 324 1713.

Mechelinus-tuotteet
Sukukokouksessa voit ostaa sukuseuran pöytästandaarin, sukuseuran logolla varustettuja kirjekuoria ja Leo Mechelin-postimerkkejä.
Saatavana on myös Mechelinus-koruja, mutta varmistaaksesi, että saat haluamasi korut, tilaa ne
ennak-koon Johanna Meckliniltä, puh. 050 3696441 tai johanna.mecklin@suomi24.fi
Johanna tuo tilatut tuotteet kokoukseen, jolloin säästät myös toimituskulut.
Sukuseura Mechelinus julkaisee yhteistyössä Leo Mechelin säätiön kanssa Sini-Inkeri Lindqvistin
kirjoittaman kirjan ”Elämän pituinen ystävyys, Torsten Costianderin kirjeitä veljelleen Leo Mechelinille vuosilta 1856-1904” (katso juttu toisaalla suku-uutisissa). Kirjan voit tilata sukukokoukseen
ilmoittautumisen yhteydessä ennakkotilaajan eduin hintaan 20 €/kpl. Kirjat tuodaan
sukukokoukseen.
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Puheenjohtajan palsta 5/2017
Sukuseuramme viides sukukokous ajoittuu Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoteen. Sukuseuramme juhlistaa tätä tapahtumaa poikkeuksellisen näyttävästi. Sukukokouksen pitopaikka Museokeskus Vapriikki on maan suosituin museokulttuurin ja vaihtuvien näyttelyiden moderni keskus
vanhassa tamperelaisessa tehdasmiljöössä. Käytettävissämme on museokeskuksen auditorio ja viihtyisä lämpiö, jonka terassilta avautuu näkymät Tammerkosken kuohuihin. Puitteet ovat upeat, mutta
niihin liittyy yksi rajoite. Auditorio vetää vain 110 henkeä. Joten ilmoittaudu ajoissa, jos haluat varmistaa osallistumisesi. Kokouspaketin poikkeuksellisen edullinen hinta madaltaa kynnystä osallistua tähän yhteiseen tapahtumaamme.
Sukukokouksen ohjelmassa on myös elokuva Suomen itsenäisyyteen ja Mechelinus-sukuun liittyen.
Juhlaesitelmän pitää edellinen puheenjohtajamme, kunnallistalouden emeritusprofessori Pentti
Meklin Suomen itsenäisyyden ajan merkittävistä käänteistä itsenäistymisestä aina sote uudistuksseen. Myös moderni Mechelinus-suvun sukututkimus esittäytyy.
Sukuseurastamme on tullut näkyvä. Saamme yhteydenottoja eri tahoilta ja olemme itse aktiivisia.
Sukumme merkkihenkilön senaattori Leo Mechelinin panos itsenäisyyden valmistelussa ja perustuslakien laatimisessa herättää kiinnostusta ja yhteydenottoja sukuseuraamme. Kansallisarkiston Pro
Finlandia, Suomen tie itsenäisyyteen-näyttelysarjan ensimmäisen osan sisältö koostui paljolti Leo
Mechelinin tärkeästä panoksesta itsenäisyytemme hyväksi. Paitsi Suomen itsenäisyyttä Mechelin tavoitteli myös maailman rauhaa. Häntä pyydettiinkin 1901laatimaan kirjallinen esitys kansainvälisen
rauhan akatemian ja Nobel-instituutin toimintaperiaatteiksi ja säännöiksi. Tämä seikka ei valitettavasti ollut julkisuudessa esillä Presidentti Ahtisaaren saadessa Nobelin rauhanpalkinnon vuonna
2008.
Sukuseuramme näkyvyys perustuu näyttäviin kotisivuihimme ja verkostoitumiseen. Ulkopuolisten
on vaikea uskoa, että sukuseura toimii ainoastaan 150 aktiivisen jäsenen vuosittaisen 10 € jäsenmaksun turvin. Eikä se kauaa toimikaan. Jäsenkunnan ikäjakauma enteilee toiminnan hiipumista ilman jäsenkunnan uudistumista ja laajentumista. Tarvitsemme sukumme keski-ikäisten esiinmarssia.
Tätä toivomme jo tulevassa sukukokouksessa, kun valitsemme sukuneuvoston jäseniä. Sukuseuran
talous on varsin tiukalla. Pelkästään yhdistyksen perustoimintojen ylläpito edellyttäisi n. 200 maksavaa jäsentä, jos jäsenmaksu säilytetään nykyisessä 10 €. Kannustan hankkimaan uusia jäseniä
niistä sukulaisistanne ja läheisistänne, jotka nyt passiivisesti sivusta seuraavat toimintaamme. Sukukokouksessa käsittelemme myös sääntömuutosta, joka mahdollistaisi kannatusjäsenten hankkimisen. Puheenjohtajana jätän harkintaanne myös mahdollisuuden ohjata merkkipäivämuistamisia sukuseuran toiminnan kehittämiseksi. Tilinumeromme on FI77 5482 5420 008042. Suku-Uutisiin
teemme mielellämme merkkipäivän viettäjästä ja hänen juhlistaan reportaasin, jos ilmoitatte juhlistanne toimittajallamme henna.mecklin@nettikirje.fi . Muutaman sadan euron vuosittainen lisäys
budjettiimme yhdessä jäsenmäärän kasvun myötä auttaa toimintamme talouden vakauttamisessa.
Hankkikaa sukuseuran standaari ja käyttäkää myös vapaasti Sukuseuran kotisivuilla olevaa sukuseuran tunnuksia omien juhlienne elävöittäjänä. Myös postimerkkejä kutsukirjeisiin voitte tilata
pekka.meklin@saunalahti.fi .
Kuluvan kolmivuotiskauden merkittävimmät menoerät olivat Leo Mechelinin hautakiven puhdistus
ja haudan hoitosopimus vuosille 2016-2020. Tämä kulttuuriteko huomioitiin, ja Helsingin seurakunta liitti Leo Mechelinin haudan Hietaniemeen haudattujen merkkihenkilöiden opaskierrokseen. Yhdistyksen perustajan ja kunniajäsenen Martti Mecklinin hautakummulle sukuseura laski sukuseuran
logoa symboloivan kukkalaitteen. Haluamme varmasti kaikki mahdollistaa vastaavien hankkeiden
toteuttamisen myös tulevaisuudessa.
Toivotan 110 sukuseuralaista tervetulleeksi seuraavaan sukukokoukseen 29.7. Ilmoittautuminen tapahtuu netissä kotisivuilla tai postitse tämän Suku-Uutisten numeron mukana olevalla ilmoittautumislomakkeella. Sukuseura juhlii 15. toimintavuottaan itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlanloisteessa.
Jukka-Pekka Mecklin
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ELÄMÄN PITUINEN YSTÄVYYS – TORSTEN COSTIANDERIN KIRJEITÄ
VELJELLEEN LEO MECHELINILLE 1856-1904
Helsingin yliopiston filosofian maisteri Sini Lindqvist teki progradu työn Kuvernööri Torsten Costianderin kielipoliittisesta ajattelusta. Eversti Costiander toimi 1888-95 Hämeen läänin kuvernöörinä ja otti heti virkakautensa alussa läänissään käyttöön virkakielenä suomen kielen silloin, kun toiminnan kohteena oli suomenkielinen väestö.
Costianderin päätös herätti runsaasti arvostelua ruotsinkielisten virkamiesten keskuudessa. Mistä
ruotsin kieltä äidinkielenään puhuva ja ranskaa ja venäjääkin suomea paremmin taitava entinen
tsaarin sotilas ja aktiivinen uudistusmies ammensi omat kielipoliittiset ajatuksensa. Se ilmenee Sini
Lindqvistin jatkotutkimuksista, joissa hän on käynyt läpi Torsten Costianderin ja hänen nuoremman
velipuolensa Leo Mechelinin välisen vuosikymmeniä jatkuneen kirjeenvaihdon. Torsten Costiander
on jäänyt kuuluisamman sukulaisensa varjoon, mutta molemmat herrat olivat aktiivisia uudistajia ja
Suomen autonomian edistäjiä. Leo Mechelinin mielipiteet ja vaikutus näkyy Costianderin toiminnassa. Mutta varmasti kahdeksan vuotta Leoa vanhempi "isoveli" on rikastuttanut Leon ajattelua
omilla kokemuksillaan tsaarin armeijan upseerina, valtiopäivämiehenä, kuvernöörinä ja teollisuusmiehenä. Costiander omisti mm. Nuutajärven lasitehtaan. Myös maanviljelyn kehittäminen oli veljesten yhteinen mielenkiinnon kohde.
Sini Lindqvist on kirjoittanut veljesten kirjeenvaihtoon pohjautuvan loistavan ajankuvauksen Suomen autonomian ajalta. Veljesten kirjeissä käsitellään kulloinkin ajankohtaisia asioita liittyen suomalaiseen yhteiskuntaan 1800-luvun viimeisillä ja 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.
Mutta kirjeet käsittelevät myös paljon inhimillisiä ja sukuun liittyviä aiheita.
Sini Lindqvistin yli 400-sivuisen kirjan "Elämän pituinen ystävyys – Torsten Costianderin kirjeitä
veljelleen Leo Mechelinille 1856-1904" on kustantanut Leo Mechelin Säätiö ja Mechelinus sukuseura. Kirja on uusi arvokas tietolähde, joka avaa suomalaisen yhteiskunnan kehitysnäkymiä Leon
ja Torstenin silmin ja sanoin. Kirjeistä Sini Lindqvist on löytänyt aiheet kirjan kappaleille. Historian
tutkijana ja tietokirjailijana hän on täydentänyt tekstiä yleisillä ajankuvauksilla kirjeiden aihepiireihin liittyen.Sukuseura tarjoaa kirjan ennakkotilaajille tarjouksena 20 euroa noudettuna kokouspaikalta tai postitettuna (hintaan lisätään postitusmaksu). Kirjan varsinainen myyntihinta tulee olemaan
30 euroa.

Leo Mechelin

Torsten Costiander
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Hvar 8 dag kirjoittaa 60-vuotiaasta Leo Mechelinistä.
Hvar 8 dag ("Joka 8. päivä") oli ruotsalainen viikkolehti, joka ilmestyi lokakuusta 1899 alkaen
eteenpäin 35 vuosikertaa. Siinä oli runsaasti valokuvia. Hvar 8 dag löytyy digitaalisessa muodossa
nettisivulta http://runeberg.org/hvar8dag/ Ensimmäisen vuosikerran numerossa 18, joka ilmestyi
28.1.1900, on Leo Mechelinistä kirjoitus (nettiversion sivut 290 - 219), jonka Arvi Meklin on suomentanut. Jutun allekirjoittaja on mahdollisesti Axel Edward Berndtson 1858 – 1937, suomalainen
toimittaja, kirjailija, kustantaja ja taidekauppias.
(Wikipedia, Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli)

Suomalainen patriootti.
(Jälkipainos kielletään.)
24. marraskuuta 1899 oli muistopäivä suomalaisen senaattorin L. Mechelinin elämässä. Murtumattomissa voimissa ja miehuudeniän täyden työkyvyn omaten suomalainen isänmaanystävä täytti
mainittuna päivänä 60 vuotta. Mutta tätä päivää ei vietetty juhlapäivänä ainoastaan perhepiirissä.
Niiden seuraan, jotka ovat häntä lähinnä, oli tällä kertaa liittynyt paljon yhteisöjä, nopeasti sanoen
kaikilta tärkeimmiltä Suomen henkisen viljelyn aloilta, lausumaan uupumattomalle synnyinmaan
ystävälle ja lujalle yhteiskunnalliselle vaikuttajalle koko maan kiitoksen ja kunnianosoituksen.
L. Mechelin ei ole ruotsalaiselle yleisölle mikään tuntematon mies. Hänen sointuva, kaunopuheinen
äänensä on usein kohonnut Ruotsin maaperällä niiden ylevien tavoitteiden ja näkökantojen puolesta,
joilla on yhteisiä sympatioita Selkämeren kummallakin puolella, ja hänen entisessä veljesmaassa itselleen hankkimansa ystäväpiiri ei ole vähäinen.
Suuren taitonsa ja harvinaisen laajat tietonsa hän on sitävastoin täysin suunnannut maansa hyödyksi
ja edistykseksi. Hänestä voidaan sanoa, että hän on hyvin hoitanut leiviskänsä. Hän myös syntyi oikealla hetkellä ja astui elämään oikein ja hyvin valmistuneella luonteella samanaikaisesti kuin Suomen valtiollinen itsenäisyys, Aleksanteri II:n uudelleen elvyttämänä pitkästä horroksesta, tarvitsi
miehiä, joilla on lujuutta, lämmintä halua ja kirkasta tajua käytelläkseen, muodostaakseen ja toteuttaakseen synnyinmaan valtiopäivien kokoonkutsumisen myötä uudelleen herätettyjä toiveita. Leo
Mechelinin panoksen tässä uudisrakennustyössä tulee vasta jälkimaailma arvioimaan sen ansaitsemalla tavalla. Hänen aikalaisensa näkevät hänen työnsä enemmän tunteen suosiollisessa valossa,
jossa hän näyttäytyy suomalaisen kansanluonteen parhaiden ominaisuuksien oivallisena edustajana.
Valtio-oikeuden professorina suomalaisessa yli-opistossa hän on antanut nuorisolle nautittavaksi
yhdeksännentoista vuosisadan jaloimmat opit kansallisten aatteiden soveltamiseksi valtiolliseen elämään ja ollen jäsen keisari-suuriruhtinaan suomalaisessa neuvostossa hän ei ainoastaan ole ollut tärkeiden talouselämän alueen parannusten perustaja, vaan myös on useimmissa tapauksissa pannut
alulle arkaluontoisten poliittisten kysymysten käsittelyn. Järkähtämättömänä vakaumuksessaan suomalaisen senaattorin velvollisuudesta hän oli pakotettu jättämään neuvoston pöydän mieluummin,
kuin tinkimään siitä mitä hän piti velvollisuutenaan ja maan oikeutena.
Jo senaattorina ja vielä enemmän myöhemmin hän on harjoittanut uutteraa toimintaa lakimiehenä,
eritoten suomalaisena valtio-oikeudellisena kirjailijana, minkä kautta hänen nimensä on tullut tunnetuksi ja arvossa pidetyksi Euroopan etevimpien oikeuden alan edustajien joukossa.
Tämä monipuolinen ja runsas uurastaminen ei ole estänyt senaattori Mecheliniä Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimimasta merkittävästi pääkaupungin suotuisan kehityksen hyväksi kymmenen viime vuoden aikana ja puheenjohtajana suomalaisessa taideyhdistyksessä osaavalla
myötämielisyydellä antamasta suomalaiselle taiteelle elvykettä ja työhalua sekä aloitteestaan yhdistämästä maan paras kirjallisuus ja taiteelliset voimat yhteiseen työhön suurenmoista teosta "Suomi
19:llä vuosisadalla" varten, joka on tuonut tarpeellista tietoa tästä unohduksiin joutuneesta pohjoismaasta kautta Euroopan.
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Viimeisenä mutta ei vähimpänä tulee tähdentää hänen tarmokasta mutta aina rauhallisen harkinnan
leimaamaa osuuttaan Suomen valtiopäivien työssä aina vuodesta 1872 lukien. Ne säätyjen vastaukset, jotka ovat yltäneet perille valtaistuimen juureen, ovat usein olleet hänen innoittamiaan eikä harvoin hänen vartevan kynänsä leimaa kantavia.
"Kaikki synnyinmaan puolesta" on ollut hänen suuri vaikuttimensa sen nelikymmenvuotisen herkeämättömän toiminnan aikana, jonka hän on osoittanut Suomen maalle, juuri kuin "Pro lege" (Lain
puolesta) on tunnuslause hänen aatelisvaakunassaan.
Siksi täytyy jokaiselle näyttäytyä luonnollisena, että asukkaat samassa maassa eivät laiminlyöneet
tilaisuutta antaa julkista tunnustustaan tälle epäitsekkäälle elämälle heidän menestyksensä eduksi.
Ei ole hänen vikansa, että niin ponteva ja älykäs päivätyö, kuin hänen, ei heti ole kantanut odotettua
hedelmää, joka ehkä liian kauan antaa odottaa itseään.
Mutta kuin tunnusmerkkinä hänen erottamattomasta yhteydestään Suomen valtiolliseen ja sivistykselliseen luontiin on lyöty muistomitali, josta jälkeläiset tulevat saamaan voimaa ja esikuvaa, että
niinkuin hän, antaa itsensä kokonaan sille äidille, joka on heidät kasvattanut, isäinmaalle.
Etevä suomalainen kuvanveistäjä Ville Vallgren on valmistanut mitalin, josta yksi kappale on lyöty
kultaisena, pienehkö lukumäärä hopeisina ja tuhat pronssisina. Mitalille on ominaista aistikas yksinkertaisuus. Mechelinin piirteet on osuttu aivan paikalleen ja oivallisella luonteenkuvauksella. Selkäpuolen täyttää taustassa suomalainen maisema auringon noustessa ja etualalla "Suomi" laki puristettuna rintaansa vasten ja Suomen vaakunaa vasten tuettuna sekä satavuotisteos "Suomi 19. vuosisadalla" jalkojensa vierellä.
Ja kauniin suomalaisen maiseman yllä väikkyy, kuin yhteisenä ilmaisuna tuhannen sydämen yhteisestä ajatuksesta, sovelias latinankielinen päällekirjoitus:
JUS PATRIAE SANCTUM SERVAT SOLLERTIA CONSTANS
Se on vapaasti käännettynä:
"Taitava vakaa käsi varjelee isänmaan oikeuden pyhyyttä."
A. Berndtson

Suomen itsenäisyys
http://itsenaisyys100.fi/
– sivustolla kuvataan Suomen itsenäisyysvaiheen tapahtumia ja keskeisiä merkkihenkilöitä. Tavoitteena on auttaa tavallisia suomalaisia vastaamaan kysymykseen, miten Suomi itsenäistyi. Sivuston
on tuottanut Helsingin Suomalainen Klubi.

Itsenäistyminen 1917
Suomi itsenäistyi vuonna 1917 oman valtiollisen ja yhteiskunnallisen kehityksensä tuloksena. Maaliskuussa Venäjä taipui palauttamaan Suomen perustuslaillisen autonomisen aseman. Heinäkuussa
eduskunta otti ns. valtalailla itselleen muun kuin ulko- ja sotilaspolitiikan, mutta Venäjän väliaikainen hallitus hajotti eduskunnan. 15. marraskuuta uusi eduskunta irrotti Suomen kokonaan anarkiaan
vajonneesta Venäjästä. Syksyn mittaan sosialistit radikalisoituivat ja tekivät lyhytaikaisen vallankumouksen. Eduskunta sääti kunnallisen demokratian ja kahdeksan tunnin työpäivän. Itsenäisyyspäiväksi valittiin myöhemmin 6. joulukuuta, jolloin eduskunta hyväksyi Svinhufvudin johtaman senaatin antaman itsenäisyysjulistuksen.
http://itsenaisyys100.fi/1917-2/
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Kansalliskirjasto avasi itsenäisyyden alun sanomalehdet digitaalisina saataville
1.2.2017 kansalliskirjasto avasi digitoidut sanoma- ja aikakauslehdet vuoteen 1920 asti yleisön saataville digi.kansalliskirjasto.fi-palvelussa. Pitkään voimassa ollut vuoden 1910 pysyvä raja siirtyy
näin kymmenellä vuodella eteenpäin.

Uutisia ja tapahtumia vuodelta 1917
Tampereen Teatteri
Keskiviikkona Syysk. 5 p:nä klo ½ 8 ip.
Kotimainen ensi-ilta

Tuomio
3-näyt. Näytelmä. Kirj. Juhani Aho.
(16.12.1917 Kodin kuvasto : huviksi ja hyödyksi Suomen koteihin ja perheisiin no 48-49 )

Juhani Ahon ”Tuomio” Tampereen Teatterissa:
Kohtaus kolmannesta näytöksestä.
Henkilöt: Simo Kaario ja Annie Mörk.

Tampereen Teatteri.
Keskiviikkona ”Tuomio” rva Hilda Pihlajamäen vierailunäytäntö.
Erikoisen tilaisuuden valmistaa teatterimme meille huomenna, jolloin Juhani Ahon ”Tuomiossa”
Hanna Lind`inä vierailee rva Hilda Pihlajamäki Kansallisteatterista. Hanna Lind on rva Pihlajamäen
loistorooleja ja niinpä olikin viimekeväinen pääkaupungin lehtien arvostelu hänestä läpeensä ylistävä. Vierailu on saatu järjestetyksi kirjailijan itsensä erikoisesta toivomuksesta.
Tämäntapaisilla vierailunäytännöillä tuottaa teatterimme meille mieluisaa vaihtelua ja varmaankin
on katsomo huomenna oleva täynnä kiitollista yleisöä.
(11.09.1917 Tampereen Sanomat no 178)
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(19.05.1917 Suomen Kuvalehti no 20)

Juhani Ahon ”Tuomio” Kansallisteatterissa. Kohtaus toisesta näytöksestä.
Yrjö (Hra Korhonen), Aili (Nti Horsma), Hanna (Rva Pihlajamäki).
(29.09.1917 Suomen Kuvalehti no 39)

Huomautamme yleisölle, että meidän kustannuksellamme on ilmestynyt kirjana Juhani Ahon
routavuosinäytelmä
TUOMIO,
jonka vanha sortohallitus aikanaan julisti pannaan. Nyt on näytelmää tänä syksynä esitetty huomattavalla menestyksellä sekä Helsingissä (Kansallisteatteri) että monin paikoin maaseudulla
(Tampereen teatteri y.m.) Näytelmän voimakas oikeudentuntoisuus ja rehellinen sielunkuvaus
jättävät lukiessakin mieleemme syvän vaikutuksen.
Teos on saatavana kirjakaupoista ja asiamiehiltämme.
Kustannusosakeyhtiö O T A V A.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------”TUOMION” päähenkilö on maaseutukaupungin (Kuopion) suomettarelainen kuvernööri Lindh,
jonka asema on tukala. Kutsuntalakkojen aikaan hän saa lukuisia ilmiantoja, joita joutuu selvittämään. Hänen vakaumuksensa mukaan kutsunnat on hoidettava, muuten seuraa uusia iskuja ja kuvernööriksi hänen paikalleen nimitetään venäläinen mies. Hänen vaimonsa häpeää miehensä myöntyväisyyttä, samoin perheen palvelija. Kuvernöörin aktivistiveli Mauri Lindh on vaimoineen karkotettu Vjatkaan hänen hylättyään ylpeästi muut vaihtoehdot. Erossa kotimaasta tämä murtuu, taipuu
anomaan veljeltään armoa ja surmaa kunniansa menetettyään itsensä. Kun hänen vaimonsa tulee
tiedustelemaan miehensä hautausmahdollisuutta, kuvernööri kieltäytyy sallimasta hautausta perhehautaan peläten poliittisia mielenosoituksia. Kun Maurin poika Yrjö, kiivas kagaali, saa kuulla isänsä armonanomuksesta ja itsemurhasta, hän ampuu kuvernöörin ja itsensä. Yrjö vetoaa isänsä jättämään haasteeseen, ja myös hänen äitinsä Hanna, aatteen kiivailija aatelista syntyperää, on miehensä
kuoleman jälkeen jouduttanut tapahtumia kohti väkivaltaista ratkaisua.
(Lähde: Panu Rajala – Naisten mies ja aatteiden – Juhani Ahon elämäntaide, 2011, s. 305)
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(24.04.1917 Kansan Lehti no 94)

Finlaysonin tehtaan johtajan vaihdos.
Minkä vuoksi Mäklin erosi.
Pääsiäistiistaina kerrottiin lehdessämme, että Finlaysonin puuvillatehtaan toimeenpaneva johtaja,
insinööri Mäklin oli edellisenä lauantaina pidetyssä yhtiökokouksessa pyytänyt ja saanut eron ”terveydellisistä syistä”. Uutinen oli porvarillisten lehtien liikkeelle laskema, eikä tietenkään ilmaissut
asian oikeaa laitaa.
Eron aiheena ei nimittäin kuulu olevankaan terveydelliset syyt, vaan vallan toisellaiset, eikä hra
Mäklin saanut eroa, vaan potkittiin pois. Kerrotaan, että hän sai vain kolme tuntia aikaa poistua tehtaan alueelta, joten kyseessä onkin reipas virasta erottaminen, eikä eroaminen. Sitäpaitsi ei tähän
näin nopeaan lähtöön voi olla syynä äkillinen sairaus, siitähän voisi virkavapauden ottamalla parantuakin, vaan erotettiin hra Mäklin senvuoksi, että hän ei ollut pitänyt erittäin tarkkaa rajaa yksityisomaisuutensa ja tehtaan omaisuuden välillä. Oli siirrellyt Teiskoon maatilalleen yhtä ja toista sellaista, joka kuului Finlayson&C:n yhtiölle ja teettänyt siellä täällä tehtaan laitoksissa töitä taloonsa,
välittämättä maksaa. Ehkä niistä nyt jälestäpäin peritään maksu.
Ei ole suinkaan harvinaista, että 75,000 markan vuosipalkka on riittämätön. Kyllä sitä herrain
keskuudessa usein tapahtuu, vaikka ei siitä puhuta. On kuitenkin syytä laskea tämänkin tapauksen
Tampereella pääsiäisen aikana tapahtuneitten ”rauhattomuuksien” joukkoon.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(20.10.1917 Tampereen Sanomat no 212)

Kansan Lehden painokanteet.
Raastuvanoikeudessa oli eilen käsiteltävänä jälleen Finlayson & C:n U. B:n entisen johtajan ins.
H. Mäklinin nostama kunnianloukkausjuttu Kansan Lehden vastaavaa toimittajaa A. Huotaria vastaan lehdessä 24 pnä huhtikuuta olleen uutisen johdosta, koskeva ins. Mäklinin eroa mainitun tehtaan palveluksesta.
Kantajan asiamies, varat. Backström, jättäessään asian päätettäväksi, jätti samalla oikeuteen Finlayson & C:o U.B:n yhtiökokouksen pöytäkirjan, josta kävi selville, että ins. Mäklin oli sairauden
vuoksi pyytänyt eroa toimestaan ja että yhtiökokous suuresti valitti tätä seikkaa sekä lausui samalla
kiitollisuutensa ins. Mäklinille tämän uutterasta työstä yhtiön hyväksi. Sitäpaitsi jätti hän oikeuteen
yhtiön puolesta annetun todistuksen siitä, että ins. M. oli tarkkaan kirjoihin merkinnyt kaikki ne erät, jotka hänen oli yhtiölle korvattava hänelle henkilökohtaisesti yhtiön puolesta suoritetuista töistä.
Vastaajan pyydettyä lykkäystä loppulausunnon esittämiseksi, lykkäsi oikeus jutun t.k. 23 päivään.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------(15.12.1917 Tampereen Sanomat no 255)

Kansan Lehden painokanteet.
Raastuvanoikeus antoi eilen päätöksensä siinä kunnianloukkausjutussa, jonka Finlayson & C:o
U.B:n entinen johtaja, ins. H. Mäklin oli nostanut Kansan Lehden toimittajaa, kansanedustaja Anton
Huotaria vastaan Kansan Lehdessä viime huhtikuussa olleen ins. Mäklinin eroa koskeneen uutisen
johdosta.
Päätöksessään katsoi raastuvanoikeus, ettei sanomalehdentoimittaja Huotari ollut voinut esittää
todennäköisiä syitä kysymyksessä olevassa kirjoituksessa esiintyneille väitteille, että ins. M. olisi
omaksi hyväkseen käyttänyt yhtiön omaisuutta, minkä vuoksi raastuvanoikeus rikoslain 27 luvun 2
pykälän 2 momentin ja 7 pykälän nojalla tuomitsi Huotarin vetämään sakkoa 350 mk, mikä maksuvarain puutteessa on suoritettava vapausrangaistuksella sekä kustantamaan päätöksen painattamisen
Kansan Lehdessä, ynnä 250 markalla korvaamaan ins. Mäklinin kulut asiassa.
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MATKAILULEHTI no 3, 1.6.1917 – SAVO (Toimittaja: Ernst Lampén)
kertoo Juhani Ahosta ja rovasti Brofeldtista seuraavaa:
– Maantie noudattaa vesistön vartta Nissilästä Iisalmelle. Vieremän järven rannalla sijaitsee
Iisalmen kappalaistalo. Siellä on Juhani Aho nuoruutensa ajat viettänyt, siellä on hän metsästellyt ja
kalastellut. Meidän parhaimmat kirjailijamme ovat aina olleet metsästäjiä ja kalastajia, mikä muuten
on luonnollista tällaisessa korpimaassa, jossa on tuhansia järviä, ja kansan kesken, joka on aina
kalastellut ei vaan huvikseen vaan hyötyäkseen.
Juhani Aho oli nuorena toinen Wilhelm Tell. Hän ampui sorsia rihlapyssyllä ja murhasi laumoittain
tavia ja haapanoita. Näillä kapeilla vesillä on hän vapa kädessä istuskellut illat aamut ja nykäissyt
ylös koreanvihreitä ahvenia ja potkivia säyneitä. Tämän vesistön rauhaisa tunnelma on syöpynyt
koko hänen kirjalliseen tuotantoonsakin.
-------------------------– Rovasti Brofeldtin mukana voitti toisenlainen henki vallan pappilassa, kieltäymyksen henki.
Kaikki loisto julistettiin pannaan. Rovasti pukeutui arkioloissa paksuun villapaitaan, ruustinnan
tummansinisen huivin alta pilkisti herännyt letinnipukka esille. Rovasti Brofeldt oli kumminkin
vanhaa kulttuurisukua, ”Mechelin´in ihmeellisen Lotan” poikia, tuon papinrouvan, joka oli kirjallisissa toimissa ylen perehtynyt, joka muun muassa puhui sujuvasti latinaa. Rovasti Brofeldt oli etevä piirustaja, mainio seppä ja nikkari. Ja luonteeltaan oli hän herttaisimpia ihmisiä, mitkä milloinkaan Iisalmessa ilmaa ovat hengittäneet. Samalla rattoisampi ja sukkelampi kuin ihmiset yleensä.
Villapaita oli vaan afissi, Diogeneksen kyltti. Hänen saarnansa olivat mestarinäytteitä savolaista –
olin sanoa huumoria – sanataitoa ja realistista kuvakieltä. Niitä ei ikävä kyllä muistiin kirjoitettu,
mutta osa tavataan Juhani Ahon romaneista. Kuopion markkinoilla kaikki miehet, sekä selvät että
juopuneet, sinuttelivat vapaasti häntä, ja kun hän markkinoilta oli ostanut itselleen uuden reen, potki
hän sen itse kaupungin kortteeriin. ”Ken itsensä alentaa, se ylennetään”, arveli hän mahdollisesti
itse. Niin ajattelin ainakin minä, pieni naskali, joka katselin ihmetellen tätä ylenpalttista
alentuvaisuutta.
Arvokas uskonnollinen uutuus:

Rovasti H. G. Th. Brofeldtin
SAARNOJA.
Hinta 3:75, sid. 5:75.

Juhani Ahon isän eläessä kuultiin usein lausuttavan toivomus, että hänen saarnojaan
olisi saatava julkisuuteen suuremmallekin yleisölle, kuin millä oli tilaisuus kuulla niitä
Iisalmen kirkossa. Hänen puheittensa sisällys oli niin omintakeinen, hänen esitystapansa niin kansanomaisen koruton ja luonteva, että tuntui vahingolta, ellei niistä säilyisi
mitään näytettä jälkimaailmalle, varsinkin kun sisällys ja esitystapa liittyi läheisesti
vanhaan herännäisyyteen, jonka viimeisiä edustajia vainaja monessakin suhteessa oli.
Kun teos nyt on ilmestynyt kustannuksellamme, on tämä toivomus siten vihdoinkin toteutunut. Kokoelma sisältää 26 saarnaa sekä otteita B:n kirjeistä, jotka antavat käsityksen hänen yksityisestä sielunhoidostaan. Kirjaan liittyy rovasti B:n muotokuva ja johdantona on pastori J. Lesceliuksen kirjoittama laajahko ja hyvin mielenkiintoinen esitys rovasti B:n elämästä ja luonteesta.
KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA, Helsinki
(01.09.1917 Otava no 9)

Margareta Charlotta Mechelin, Rovasti Brofeldt ja Juhani Aho löytyvät sukukirjan tauluista 641 ja
641a.
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”Sytyttävät ja lämmittävät mieltämme”.

Juhani Aho:

Lastuja VII
Uudessa Päivässä lausuu V.A. Koskenniemi:
”Kuinka Ihmeellinen teho onkaan Juhani Ahon Lyyrillisellä proosatyylillä! Me luulemme sen jo perinpohjin tuntevamme, olevamme selvillä sen salaisuuksista ja kuitenkin vie se meistä yhä uudelleen voiton. Se suostuttaa meidät itseensä ennenkuin aavistammekaan sillä miellyttävällä väkivallalla, jonka
edessä kritiikkimme ja kylmyytemme pian käy aseettomaksi. Juhani Ahon kielellisen soittimen ala ei
ole kovin laaja, mutta se on mitä hienovireisin. Kenelläkään suomalaisella proosakirjailijalla ei ole – ei
edes Aleksis Kivellä – sitä lyyrillisen kosketuksen hienoutta, joka varsinkin ”lastuissa” on ominainen
Ahon sanonnalle. Seitsemäs kokoelma ”Lastuja”, joka näinä päivinä on tullut kauppaan, vahvistaa taas
tuoreeltaan tämän vaikutelman.
Jo ennestään tunnemme Ahossa luonnon hienon ymmärtäjän ja runoilijan, mutta en muista että hänen
luonnonnäkemyksensä olisi koskaan kohonnut sellaiseen kosmilliseen suuruuteen kuin kuvauksessa
”Toivioretki”. Siinä on Aho luonut parisen kirjallisuutemme ikuisinta sivua. – Myöskin kuvaus ”Lumoissa on niitä, joissa se salaperäinen, kohtalokas järkytys, minkä luonnon näky voi ihmisessä herättää, on saanut entistänsäkin voimakkaamman ilmaisun. Näissä molemmissa proosarunoissa on lyyrillinen paine väkevämpi ja suurempi kuin tietääkseni missään Ahon varhemmissa luonnonkuvissa.
Erikoisen huomattavan sijan ovat Ahon uudessa kirjassa saaneet lapsuusaikaiset muistelmat. Ne tuntuvat kumpuavan hänen persoonallisuutensa kaikkein keskeisimmitä hetteistä tuoreina ja tuoksuvina. On
jotain sanomattoman hienoa ja herkästi tunnettua ja muistettua sellaisissa kuvauksissa kuin ” Ensimmäinen onkeni”, ”Ystävä, joka petti”, ”Lallu” ja ”Joululle kotiin”. Se inhimillisyys, ehkä todellisin kaikista joka ympäröi lapsuutta, on niissä saanut niiden runollisesti puhtaan ja kauniin ilmaisun, että ne
alallaan aivan varmaan ovat parasta, mitä suomenkielellä on luotu.”
Toinen painos ilmestynyt.
Hinta 7:50. Sid. 10: –.

Werner Söderström Osakeyhtiö.
(21.12.1917 Helsingin Sanomat no 299)

KANSALLISKIRJASTON KIRJALLISUUSPANKISTA löytyy klassisen suomalaisen kaunokirjallisuuden digitaalinen kokoelma:
http://digi.kansalliskirjasto.fi/other
Dorian klassikkokirjastosta löytyy luettavaksi mm. Juhani Ahon Lastuja VII
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/100650/Lastuja_seitsemas_kokoelma.pdf?
sequence=1
sekä yli 50 muuta Juhani Ahon teosta osoitteesta:
http://www.doria.fi/handle/10024/91449/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=1&value=Aho%2C+Juhani&etal=-1&offset=0&type=author
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14.2.1917 Savotar no 18

12.4.1917 Vaasa no 41

– Suomalaista rauhankirjallisuutta
huomattu ulkomailla.

Kirjallisuutta.
Juhani Ahon
uusi teos ”Rauhan erakko” on ilmestynyt
Otavan kustannuksella. Kertomuksen aiheena on nykyisen maailmansodan syttyminen
ja sen tuottavat mullistukset, katsottuina
idyllistä alppikylätaustaa vasten. Samalla
kirja valaisee tekijänsä suhdetta rauhanaatteeseen.
– Hinta nid. 4:25 , sid. 5:75.

Kansainvälinen rauhantoimisto Bernissä
julkaisee lehteä nimeltä ”Le mouvement
pacifiste”, jota viime aikoina on taas ruvennut saapumaan suomalaisillekin lukijoilleen. Tässä lehdessä, kuten saaduista numeroista havaitaan, on jo viime
vuoden loppupuolella ilmoitettu Juhani
Ahon ”Rauhan erakko” toimistolle saapuneen kirjallisuuden joukossa. Samoin
on mainittu Konrad Lehtimäen teos ”Syvyydestä”, joka sisältää sotanovelleja.
--Ruotsin rauhan- ja sovinto-oikeusyhdistyksen äänenkannattaja ”Fredsfanan”
on myös sellainen julkaisu, jonka sulut
Suomen suhteen ovat nyt auvenneet.
Tässä lehdessä on herra A. Källgren Ahlbergasta lausunut Juhani Aholle kiitoksensa hänen ”Rauhan erakostaan”. Etenkin alleviivaa kirjoittaja sitä kirjan kohtaa, jossa terotetaan maailmanrauhan
riippuvaisuutta ihmisten uskosta.

14.10.1917 Karjala no 203B
Täten saan arv. yleisölle ilmoittaa
avanneeni

Parturiliikkeen

Karjalankatu N:o 8
vastapäätä Kalevan elävien kuvien teatteria ja
toivon saavani yleisön suosion.
Huom.! Puhdas käsittely ja kohtelias käytös.
(Työ) 8:53
Lempi Mecklin.
17.05.1917 Tampereen Sanomat no 111B

Erilainen kiertokirje N:o 8035 läänin poliisiviranomaisille koskee rahankeräystä
”edesmenneen Leo Mechelinin muistoksi.” Se tietysti kielletään ja velvotetaan
poliisimiehet virka-alueillaan valvomaan, ettei mitään keräystä tapahdu.

9.12.1917 Tampereen Sanomat no 251

Juhani Ahon Kootut teokset
alkavat tässä kuussa ilmestyä

kymmenenä osana.
Tämä kokooma-julkaisu on suurenmoisin mitä suomalaisesta kirjallisuudesta on vielä voitu
muodostaa. Siihen sisältyy jo nykyisenään merkillinen kirjallinen miehentyö, joka alkoi 1880luvun alussa ja yhä monipuolisempana ja mestarillisempana on jatkunut kolmekymmentäviisi
vuotta. Juhani Ahon kootut teokset tulevat kaikesta päättäen olemaan suomalaisen kaunokirjallisuuden tärkeimpiä muistomerkkejä ja saamaan sijansa kaikissa sivistyneissä kodeissa.
20-sivuinen esittelylehti on ilmaiseksi saatavana.

Werner Söderstöm Osakeyhtiö.
Porvoo.
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Sukuseura kaipaa uusia jäseniä
Maksavien jäsenten määrä on ollut laskusuunnassa ja jäsenkunta ikääntyy. Jäsen- ja jäsenmaksutilanne Sukuseura Mechelinuksella oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 140 jäsentä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksua kuluvalla toimikaudella 2015 – 2017. Jäsenluettelossa on lisäksi noin 50 sellaista
nimeä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksua edellisellä kaudella 2012 – 2014, mutta eivät kuluvalla
kaudella. Heitä on kuitenkin toistaiseksi pidetty jäseninä ja lähetetty heille mm. Suku-Uutiset. Jos
kuulut tähän ryhmään, sukuneuvosto toivoo, että suoritat kuluvan toimintakauden jäsenmaksun.
Seuran jäsenmaksu kuluvalta kaudelta on 10 €/vuosi eli 30 €/koko toimikausi. Sukuseuran sääntöjen mukaan sukuneuvosto voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka huomautuksesta huolimatta on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vähintään kolmen vuoden ajalta.
Jos et varmuudella muista maksutilannettasi, tarkista tilanne Pekka Mekliniltä puh. 040 551 7261
tai pekka.meklin@saunalahti.fi . Hänelle voit tehdä myös jäsenhakemuksen, ilmoittaa yhteystietojen muutoksista sekä lisäyksistä tai muutoksista sukutauluihin.
Vanhana jäsenenä olet avainasemassa uusien jäsenten hankinnassa. Levitä tietoa sukuun kuuluville
sukulaisillesi esim. kehottamalla heitä tutustumaan seuran kotisivuihin www.mechelinus.fi

Liity jäseneksi
Sääntöjen mukaan sukuseuran jäseniksi voi liittyä jokainen Jaakko Laurinpojasta, Janakkalan, nykyisen Hausjärven Karhin kylästä ja hänen vaimostaan Valpuri Henrikintytär Mäkkilästä, Helsingin,
nykyään Espoon Mäkkylästä, polveutuva jälkeläinen ja hänen puolisonsa.
Jos tiedät tai epäilet olevasi Mechelinusten sukua (Mechelin, Mecklin, Meklin, Mäcklin, Mäklin),
tee jäsenhakemus täyttämällä kotisivuilla oleva yhteydenottolomake. Kerro lisätietoja kohtaan sukuun kuuluvan vanhempasi, isovanhempasi ja sitä edeltävien sukupolvien tiedot sikäli kuin tiedät
(nimi, syntymäaika ja -paikka). Merkitse sukutaulun numero, jos sinulla on sukukirja tai muuten
tiedät sen sukutaulun numeron, josta sinä tai joku lisätietoja kohtaan kirjatuista henkilöistä löytyy.
Yhteydenotot pyritään käsittelemään ja kertomaan jäsenyydestä nopeasti.
Vuonna 2017 liittyvä uusi jäsen maksaa vuoden 2017 jäsenmaksun 10 € jäseneksi hyväksymisen
yhteydessä.
Tulevan toimintakauden 2018-2020 jäsenmaksusta päättää Tampereella 29.7.2017 kokoontuva sukukokous. Jäsenmaksun suuruuteen vaikuttaa paljon se, miten jäsenmäärä kehittyy ja miten paljon
sen uskotaan kehittyvän.

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
FI77 5482 5420 0080 42

HUOM! UUSI TILINUMERO!
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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

Pentti, Pekka, Martti, Henna, Päivi, Jukka-Pekka, Pertti ja Arvi
Sukuseura Mechelinuksen kotisivut:
http://www.mechelinus.fi
Sukuseura Mechelinuksen Facebook-sivut:
https://www.facebook.com/Sukuseura-Mechelinus
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Hanki nyt hirsitalo ”serkkupojaltasi” (taulu 344)
Lisätietoja sukukirjaan:
Taulu 344
Abel Meklin, työmies, s. 16.1.1858 Leppävirta., kuollut 5.7.1908 Viipurin msrk Kolikkoinmäki.
– Puoliso: Sofia Reinikainen s. 26.1.1859, k. 27.6.1922 Viipurin mlk Tiiliruukki.
Lapsia:
Kalle Meklin, s. 18.6.1879 Leppävirta.
Hilja Maria Meklin, s. 15.8.1883 Leppävirta Kurjala, k. 8.11.1883 Leppävirta Kurjala.
Anna Meklin, s. 17.1.1885 Leppävirta Kotalahti, k. 24.9.1903 Viipurin mlk. Rosuvoi.
Hilda Meklin, s. 27.2.1887 Leppävirta Kotalahti, k. 5.4.1887 Leppävirta Kotalahti.
Otto Wilhelm Meklin, työmies, s. 25.3.1888 Leppävirta Kotalahti, k. 20.9.1913 Viipuri mlk
Tiiliruukki.
– Puoliso: Elsa Maria Frastinoff, o.s. Runtujärvi, s. 1890. Vihitty 31.8.1912 Viipurin mlk.
Lapsi: Reipas Vilhelmi Mecklin, s. 2.1.1913 Viipurin mlk Kolikkoinmäki.
Ester Meklin, s. 1.1.1891 Leppävirta Kotalahti, k. 1.8.1891.
Lyydia Meklin, s. 2.7.1892 Leppävirta Kotalahti, k. 25.6.1893.
Olga Maria Meklin s. 3.7.1894 Leppävirta Kotalahti (kastoi Eljas Lönnrot).
– Puoliso: Edvard Suokas, s. 25.9.1889 Viipurin mlk Jyrkilä. Vihitty 22.9.1912 Viipurin mlk.
Lapsia: Anija Maire Suokas s. 17.1.1913 Viipurin mlk Juustila
Sylvi Kaarina Suokas s. 11.10.1914 Viipurin mlk Jyrkilä
Olavi Suokas s. 10.11.1916, k. 27.7.1979
Lapsia: Ahti Suokas, s. 18.7. 1950
Oskar Anshelm Meklin s. 21.4.1899 Sippola, k. 21.6.1924 Viipurin mlk Juustila, työmies,
naimaton.
Hilma Lydia Meklin s. 30.7.1901, k. 29.5.1917 Viipurin mlk Tiiliruukki
Armas Aapeli Mecklin, s. 26.2.1904 Viipurin mlk Kangasranta, k. 2.12.1907 Tiiliruukki.
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