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Sukuseura Mechelinuksen viides varsinainen sukukokous järjestettiin 29.7.2017
museokeskus Vapriikissa. Sukuneuvoston puheenjohtajan Jukka-Pekka Mecklinin avaussanojen jälkeen ohjelman aloitti emeritusprofessori Pentti Meklin. Hän
piti juhlaesitelmän otsikolla "Kunnallinen itsehallinto 100-vuotiaassa Suomessa". Toisen esitelmän
piti sukuneuvoston sihteeri Päivi Mecklin DNA-sukututkimuksesta. Katsoimme myös erittäin vaikuttavan puolen tunnin mittaisen dokumenttielokuvan "Rintamalotta". Se on dokumentti Elsa Vanhalasta eli "Lotta Lunkreenista". Ennen elokuvan alkua Elsa Vanhalan tytär Helena Meklin kertoi
lyhyesti äidistään.
Sukuneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Pekka Meklin Nurmijärveltä. Sukuneuvostossa jatkavat
Pekan lisäksi Henna Mecklin ja Päivi Mecklin. Uusina jäseninä sukuneuvostoon valittiin Miikka
Meklin, Jari Merjovaara ja Leena Meklin.
Kokouksesta enemmän sukuseuran kotisivuilla: http://mechelinus.fi/tapahtumat.html

Sukuseuralaiset vaihtavat kuulumisia Vapriikin terassilla
Suomi 100-juhlavuoden teeman mukaisesti: ”Yhdessä”.
1

Uuden puheenjohtajan mietteitä
Hyvät sukulaiset! Sukuseura Mechelinus perustettiin vuonna 2002. Tosin seuran aktiiviset perustajajäsenet tekivät tutkimusta ja kokosivat tietoa toistakymmentä vuotta sitä ennen. Heinäkuussa Tampereella pidetty sukukokous oli siten jo viides varsinainen sukukokous.
Osallistuin itse ensimmäisen kerran sukukokoukseen 2005 Siilinjärvellä, jolloin sukukirja julkistettiin. Se oli elämys. Tunsin silloin saaneeni itselleni SUVUN. Kiinnostus omiin juuriin heräsi kuitenkin sikäli liian myöhään, että ei ollut elossa enää niitä ihmisiä, joilta olisi voinut kysellä omien isovanhempien elämästä. Tätä on hyvä ajatella sukuseuran toiminnassa - miten herättää ihmisten kiinnostus omaan sukuun yleensä ja vieläpä tarpeeksi nuorella iällä?
Olen ollut sen jälkeen mukana kaikissa sukukokouksissa. Kolme vuotta sitten tulin puoli vahingossa
valituksi edellisen sukuneuvoston jäseneksi. Martti Mecklinin jälkeen otin sukuneuvostossa tehtäväkseni jäsenasioiden hoitamisen. Kuvittelin, että jäsenluettelon ylläpito olisi sopiva homma insinöörille, mutta olikin pakko kunnolla perehtyä sukuun ja sukuseuran toimintaan. Kun vielä alkuvuoden 2017 hoidin tilapäisesti sihteerin tehtäviä ja kotisivujen ylläpitoa, olin niin syvällä sukuseuran asioissa, että uuden sukuneuvoston puheenjohtajan tehtävästä kieltäytyminen tuntui mahdottomalta, kun siihen kovasti sukuneuvoston muut jäsenet kannustivat ja ylipuhuivat.
Tässä sitä nyt ollaan haasteelliselta tuntuvan tehtävän edessä! Huomasin vielä, että nyt valittu sukuneuvosto on ensimmäinen, jossa ei ole mukana enää ketään seuran perustajajäsenistä. Edellisessä
sukuneuvostossa Martti Mecklin ehti vielä olla aktiivisesti mukana reilun vuoden ennen kuolemaansa.
Edellinen sukuneuvosto sai monia uusia asioita hyvään alkuun; uudet kotisivut, DNA-sukututkimus, sukutuotteet, yhteistyö Leo Mechelin säätiön kanssa, jne. Niistä uusi sukuneuvosto pääsee mukavasti liikkeelle. Suuret kiitokset edelliselle sukuneuvostolle tuloksekkaasta toimintakaudesta.
Sukukokouksessa Tampereella käytiin läpi laaja, osin pohdiskeleva ja paljon kehittämisideoita sisältävä toimintasuunnitelma, josta on yhteenveto toisaalla tässä lehdessä. Sukuseuran toiminta sisältää paljon tiedon etsintää, käsittelyä, siirtoa ja taltiointia. Sitä helpottavat ja tehostavat uudet digitaaliset työvälineet, kunhan osaamme ottaa niitä järkevästi käyttöön.
Toimintasuunnitelmassa haluan kiinnittää huomion erityisesti kohtaan ’Jäsenten aktivoiminen’. Sukuneuvosto ei yksinään saa ihmeitä aikaan. Ilman jäsenistön tukea ja apua se helposti turhautuu.
Parhaiten tuet sukuneuvostoa osallistumalla tiedon keräämiseen. Lähetä sukuneuvostolle täydennettyjä sukutauluja tai muutoksia sukutietoihin. Lähetä tarinoita, juttuja, kertomuksia suvusta, sukulaisistasi tai vaikka itsestäsi. Sukukirjassa on hyviä esimerkkejä tällaisista kirjoituksista. Oman lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvät kertomukset ovat arvokkaita jälkipolvillesi.
Sukuneuvosto pyrkii omalta osaltaan kannustamaan ja auttamaan sukutietojen keräämisessä ja sukujuttujen tekemisessä. Juttuja voidaan julkaista Suku-Uutisissa ja tulevaisuudessa jäsensivuilla.
Kun täydennettyjä ja uusi sukutauluja sekä sukujuttuja kertyy riittävästi, voidaan joskus tulevaisuudessa harkita uuden sukukirjan kokoamista.
Paras osoite kaikelle, mitä haluat sukuneuvostolle lähettää tai viestittää on toistaiseksi sähköposti
sukuneuvosto@mechelinus.fi. Toki voi kirjepostiakin lähettää. Vanhana jäsenenä olet myös avainasemassa uusien jäsenten hankinnassa. Kannusta suvun jäseniä mukaan sukuseuraan.
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Kahden edellisen toimintakauden aikana Leo Mechelin on ollut vahvasti esillä. Sukuseura oli aktiivisesti mukana Leo Mechelinin juhlavuoden 2014 tapahtumissa. Tästä aktiivisuudesta suuri kiitos
kahdelle edelliselle puheenjohtajalle Pentti Meklinille ja Jukka-Pekka Mecklinille. Sukuseura sai
arvokkaita kontakteja. Tästä on hyvänä esimerkkinä Leo Mechelin säätiö, jonka kanssa on syntynyt
yhteistyötä kuten Sini Lindqvistin kirjan ’Elämän pituinen ystävyys’ kustantaminen. Leo Mechelin
säätiö päätti lokakuussa liittyä sukuseuramme kannatusjäseneksi.
Kiinnostus Leo Mechelinin elämäntyötä kohtaan on yleisestikin kasvanut. Tällä hetkellä Leo Mechelin on ajankohtainen erityisesti hänen tärkeästä panoksestaan Suomen itsenäisyyden hyväksi. Esimerkiksi Keski-Uudenmaan teatteri (KUT) esittää Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi Heikki Lundin kirjoittamaa MECHELIN näytelmää.
Tampereella pidetyn lyhyen järjestäytymisistunnon jälkeen sukuneuvosto on kokoontunut kerran
17.9. Tuusulassa. Kokouksessa teimme jäsenrekisteriin ja jäsenmaksujen laskutukseen liittyviä päätöksiä, suunnittelimme suku-uutisia ja kävimme keskustelua sukuneuvoston toimintatavoista ja sisäisestä työnjaosta. Kävimme silloin myös katsomassa Keravalla Mechelin näytelmän.
Sakari Mecklin esitti sukukokouksessa Tampereella, että seuraavaa tilaisuutta kutsuttaisiin sukujuhlaksi, jonka pieni osa olisi lakimääräinen sukukokous. Hän esitti myös toiveen, että tilaisuus kestäisi
kauemmin kuin yhden päivän, jotta sukulaiset ehtivät tutustua toisiinsa ja että juhlassa olisi ohjelmaa kaiken ikäisille. Alustavaa keskustelua on käyty siitä, missä seuraava sukujuhla järjestetään.
Toistaiseksi eniten kannatusta on saanut Naantalin kylpylä. Asiasta on vielä hyvin aikaa käydä keskustelua. Sukuneuvosto ottaa mielellään vastaan hyviä ehdotuksia jäseniltä.
Kulunut syksy on ollut kovin sateinen – nytkin sataa, kun tätä kirjoitan. Joulu on siitä huolimatta tulossa. Toivotan kaikille sukuseuran jäsenille mukavaa Joulun odotusta!
Pekka Meklin
puheenjohtaja
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Toimintasuunnitelma kaudelle 2018 – 2020
(yhteenveto sukukokoukselle esitetystä suunnitelmasta)

Toimintasuunnitelman lähtökohtana on toiminnan kehittäminen. Seuraavassa on esitetty osa-alueittain toiminnan tavoitteita, suuntaviivoja ja kehittämisideoita, joita sukuneuvosto toteuttaa voimavarojen mukaan.

Jäsenrekisterin kehittäminen
-

Siirretään jäsentiedot verkossa toimivaan sähköiseen rekisteriin
Jäsenmaksut laskutetaan viitteellisillä laskuilla jäsenrekisteristä

Tiedotustoiminta
-

Tiedotuskanavina ovat kotisivut, sähköpostiedotteet, facebook ja Suku-Uutiset
Kotisivuja ylläpidetään huomioiden, että ne ovat myös ’käyntikortti’ julkisuuteen.
Avataan salasanasuojatut jäsensivut, jos ja kun niille löytyy käyttöä ja riittävästi sisältöä
Jäsenrekisterin kautta lähetettävät ryhmätiedotteet otetaan käyttöön
Suku-Uutiset julkaistaan toimintakauden aikana neljä kertaa. Suku-Uutisista tehdään
sukuseuran laadukas ”lehti”, joka postitetaan kaikille jäsenmaksun maksaneille jäsenille.
Lisäksi lehti julkaistaan kotisivuilla.

Sukututkimus
-

Pääpaino entisten tietojen täydentämisessä ja uusien sukuhaarojen tutkimisessa
DNA-sukututkimusta jatketaan ja saatujen tulosten perusteella päätetään jatkotutkimuksista
selvitetään mahdollisuuksia, miten ja millä välineillä täydennetyt sukutaulut ja muut
sukututkimustulokset voidaan julkaista esim. suojatuilla jäsensivuilla netissä

Jäsenten aktivoiminen ja uusien jäsenten hankkiminen
-

Avain asemassa on hyvä tiedotustoiminta ja yhteydenpito.
Mielipidekyselyt jäsenistölle.
Sukuun liittyvien pienten juttujen ja tarinoiden kerääminen jäseniltä. Jutut tallennetaan esim.
jäsensivuille ja niitä julkaistaan Suku-Uutisissa
Sukutaulujen täydentäminen keräämällä jäseniltä suunnitelmallisesti tietoa

Syntyneiden yhteistyösuhteiden ja -verkoston aktiivinen ylläpito ja laajentaminen
-

Esim. kannatusjäsenet, sukututkijat, historiantutkijat, Leo Mechelinin säätiö, jne.

Tapahtumat
-

Seuraavan sukukokouksen järjestäminen vuonna 2020
Kannustetaan jäsenistöä alueellisten tapahtumien ja/tai ”serkkutapaamisten” järjestämiseen
Sukuseura voi tukea em. tapahtumia jäsentietojen avulla sekä tiedottamalla niistä
kotisivuilla. Järjestetyistä tapahtumista uutisoidaan kotisivuilla ja Suku-Uutisissa

Talous
-

Tavoitteena talouden vakauttaminen niin, että jäljellä olevaa rahoitusvarallisuutta ei kuluteta
Pienet uudet tulolähteet: sukutuotteet, kannatusjäsenet, mainokset suku-uutisissa, yms.
Kirjan ’Elämän pituinen ystävyys’ markkinointi ja myynti
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Uusi jäsenrekisteri
Sukuseuran jäsenluettelossa olleet jäsentiedot on siirretty verkossa toimivaan sähköiseen rekisteriin.
Jäsentietojen ylläpito on nyt merkittävästi entistä helpompaa. Jokainen jäsen, jolla on jäsentiedoissa
sähköpostiosoite, pääsee itse tarkistamaan ja päivittämään omat tietonsa. Näin jäsentiedot pysyvät
paremmin ajantasalla.
Rekisterissä oleviin sähköpostiosoitteisiin on lähetetty syksyn aikana jäsentietojen tarkistuspyyntö. Jos et ole saanut tarkistuspyyntöä, ja Sinulla on sähköpostiosoite, tarkoittaa se, että
sähköpostiosoite puuttuu jäsentiedoistasi tai se on muuttunut. Ole hyvä ja ilmoita sähköpostiosoitteesi sähköpostilla osoitteeseen sukuneuvosto@mechelinus.fi.
Jos et käytä sähköpostia, voit halutessasi tarkistaa rekisterissä olevat tietosi esim. lähettämällä yhteydenottopyyntö tekstiviestillä numeroon 0405517261.
Jäsenrekisteriin liittyen sukuneuvosto käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 17.9.2017 tietosuojalain
mukaisen rekisteriselosteen. Se on luettavissa kotisivuiltamme http://mechelinus.fi/sukuseura.html.

Verkossa toimiva jäsenrekisteri tarjoaa jäsenasioiden hoitoon paljon kehittämismahdollisuuksia. Jäsenrekisteristä voidaan lähettään kätevästi esimerkiksi erilaisia tiedotteita ja myös laskuja.
Yhdistysavain Rekisteri on peruskäytöltään ilmaista. Tietojen tallentaminen, säilytys ja käyttö sekä
sähköpostitiedotteet eivät maksa mitään. Viitteellistä laskuista, paperikirjeistä ja mahdollisista tekstiviesteistä peritään kappalehinta.
Mahdollista on nyt myös julkaista verkkoon salasanasuojatut jäsensivut, jos ja kun niille on jossakin
vaiheessa tarvetta ja sisältöä.

Jäsenmaksujen laskutuskäytäntö
Uuden jäsenrekisterin ansiosta sukuseura laskuttaa jäsenmaksut. Viitteelliset laskut helpottavat
oleellisesti maksujen seurantaa ja maksujen kohdistamista jäsenrekisterissä oikeille henkilöille.
Jäsenenkään ei tarvitse enää muistella, onko maksanut jäsenmaksunsa, ja miltä ajalta on maksanut.
Sukukokous Tampereella päätti jäsenmaksun suuruudeksi 15 euro/vuosi. Sukuneuvosto puolestaan
päätti, että jäsenmaksu laskutetaan vuosittain. Jäsenmaksulasku lähetetään joko sähköpostiviestinä
tai kirjeitse Suku-Uutisten postituksen yhteydessä.
Koska tämä Suku-Uutiset on postitettu nyt kaikkiin jäsenrekisterissä oleviin osoitteisiin, vuoden
2018 jäsenmaksulasku tulee nyt kaikille jäsenrekisterissä oleville henkilöille paperilaskuna sukuuutisten mukana.
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Kannatusjäsenyys
Yhdistyksen sääntöihin hyväksyttiin Tampereen sukukokouksessa seuraava uusi pykälä:
Sukuseuran kannatusjäseneksi sukuneuvosto voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai sukuun
kuulumattoman yksityisen henkilön, joka haluaa tukea sukuseuran toimintaa ja tarkoitusperiä
olematta sen varsinainen jäsen.
Kannatusjäsenmaksuksi päätettiin 25 euroa/vuosi. Kaksi yhteisöä on jo liittynyt sukuseuramme kannatusjäseneksi. Ensimmäisenä päätöksen teki Leo Mechelin Säätiö ja pian sen jälkeen Jokimaan
Kyläseura ry Janakkalasta.

Leo Mechelin säätiö
Leo Mechelin on yksi suomalaisen rauhanliikkeen perustajista. Vuonna 1907 oli Tampereella jo perustettu Suomen Rauhanliitto. Leo Mechelinin toimesta syntyi pari vuotta myöhemmin Fredsvänner
i Helsingfors niminen järjestö.
Vuonna 1892 oli perustettu yhtäaikaisesti sisarjärjestöt Parlamenttien välinen Unioni (IPU) ja Kansainvälinen Rauhantoimisto (IPB), toinen kansanedustajien ja toinen kansallisten rauhanjärjestöjen
yhteyselimiksi. Niiden tarkoituksena oli edistää maiden välisten konfliktien rauhanomaista ratkaisua
ja kansainvälistä oikeutta.
Leo Mechelin osallistui IPB:n rauhankongresseihin Genevessä ja Tukholmassa vuosina 1910 ja
1912 edistäen niissä Suomen asiaa.
Eversti Georg Fraserin aloitteesta Suomen Rauhanliitolla oli erillinen Leo Mechelin rahasto, johon
etenkin Fraser lahjoitti merkittäviä summia. Rauhanliitto piti yllä Leo Mechelinin kansainoikeudellisia aatteita ja järjesti myös hänen syntymän 100 vuotismuistotilaisuuden 24.11.1939 eli vain viikkoa ennen talvisodan syttymistä.
Neuvostoliiton hajoamisen yhteydessä avautui mahdollisuus ylläpitää yhteyksiä Venäjän, Baltian
maiden ja Puolan kansalaisjärjestöihin. Tässä yhteydessä Rauhanliitto hankki omistukseensa Kellokosken vanhan Juhlatalon ja kunnosti sen vuonna 1991 Itämerikeskukseksi (avattiin samalla viikolla kuin Baltian maat itsenäistyivät). Sen ylläpitämiseksi perustettiin vuonna 1993 erillinen Itämerikeskussäätiö.
Tuo keskus toimi pari vuosikymmentä aina vuoteen 2010 saakka, jolloin taloudellisista syistä keskus myytiin Helsingin Seurakuntayhtymälle.
Tässä vaiheessa pohdittiin kovasti säätiön nimen muuttamista. Kalevi Suomela esitti, että liiton olisi
nostettava Leo Mechelinin ajatukset ja elämäntyö uudelleen tunnetuksi. Siten säätiön uudeksi nimeksi tuli Leo Mechelin säätiö. Sukuseura Mechelinus antoi tälle nimen vaihdokselle siunauksensa,
jota säätiörekisteri oli erikseen pyytänyt.
Säätiö on sinänsä melko pieni, sen oma varallisuus sallii vuosittain noin 30 000 euron jakovaran,
mutta aktiivisella toiminnalla tulokset ovat tätä suuremmat. Säätiö pyysi näyttelijä-ohjaaja Heikki
Lundin kirjoittamaan näytelmän Leo Mechelinin elämästä. Keski-Uudenmaan teatteri on esittänyt
sitä syksystä 2017 lähtien. Sini Lindqvist toimitti komean teoksen Leo Mechelinin ja hänen veljensä
Torsten Collianderin kirjeenvaihdosta. Seuraavaksi ilmestyy Elisabeth Stubbin kirjoittama kirja
Mechelinistä sekä suomeksi että ruotsiksi. Pohdittavana on Mechelinin koko tuotannon käsittävän
teossarjankin aikaan saaminen viiden vuoden säteellä.
Säätiöllä on useita muitakin hankkeita vireillä. Suomen lähialueiden ja suomalaisugrilaisten alueiden kulttuurimatkaopassarjaa on tehty jo pitkään. Like Kustannus Oy on julkaissut jo lähes kymmenen teosta. Seuraavaksi ilmestyy Pihkovaa ja Novgorodia käsittelevä kirja. Ilkka Taipaleen toimittama ”100 sosiaalista keksintöä Suomesta”-teos on käännetty jo 30 kielelle ja käänteillä lähes kymmenelle kielelle, Esimerkiksi eestiksi se ilmestyy Suomen 100 vuotisitsenäisyyspäivään mennessä.
Sen on kääntänyt sata eri henkilöä, mukana kolme entistä Viron pääministeriä!
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Säätiö on tukenut Into kustannus Oy:n julkaisemaa klassisten rauhankirjojen pokkarisarjaa, jossa on
ilmestynyt mm Einsteinin, Kantin, Tolstoin, Gandhin, Martin Luther Kingin, Erasmus Rotterdamilaisen, Johan Galtungin ja E.P.Thompsonin teoksia. Seuraavaksi on tulossa teos Albert Schweitzerista.
Leo Mechelin osallistui Pietarissa pariin vankilareformikongressiin. Tätä käytettiin tekosyynä, kun
hänet karkotettiin Suomesta. Marraskuun liikkeen täyttäessä 7.11.2017 (muuten Venäjän vallankumouksen 100 v päivä ja Taiston nimipäivä - joita 50 v sitten ei havaittukaan) Leo Mechelin säätiön
ja Kriminaalihuollon tukisäätiön aloitteesta perustetaan Kansainvälinen vankilareformi - Suomi ry
(Prison Reform International - Finland) - järjestö.
Olemme olleet säätiössä erittäin iloisia yhteistyöstä Sukuseura Mechelinus ry:n kanssa ja jatkamme
tätä yhteydenpitoa edelleenkin sukuseuran kannatusjäsenenä.
IlkkaTaipale
Leo Mechelin säätiön puheenjohtaja

Ilkka Taipale täytti 75-vuotta 29.11.2017
Sukuseura Mechelinus ry onnittelee
Jos haluat tukea Leo Mechelin säätiön toimintaa ja samalla onnitella Ilkka Taipaletta,
tilinumero on FI73 1011 3000 2394 74

Jokimaan Kyläseura ry
Jokimaan reilun 300 asukkaan kylä sijaitsee Itä-Janakkalassa. Kylän kokoontumispaikkana toimii
1949 valmistunut Löyttymäen seudun VPK:n talo, jota kyläseura on kunnostanut nykypäivän tarpeisiin sopivaksi. Rakennusta ylläpidetään talkootyöllä. Taloa vuokrataan myös ulkopuolisille juhlien pitopaikaksi. Vireä kyläseura pyrkii toiminnallaan
lisäämään kyläläisten viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä
järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.
Sukuseura Mechelinus ry:n yhteys Jokimaan kyläseura
ry:n on syntynyt erityisesti Löyttymäellä järjestettyjen
tapahtumien kautta.
http://mechelinus.fi/loyttymaen-tapahtumia.html
Helsinkiläinen kauppaneuvos Johan Lindroos osti Löyttymäen kartanon vuonna 1839. Johan Lindroosin kuoltua äkillisesti toisena helluntaipäivänä 1862 hänen leskensä kauppaneuvoksetar Cecilia Lindroos hoiti yhdessä
vävynsä senaattori Leo Mechelinin kanssa kartanoa vuosikymmenten ajan. Kyläläiset muistavat lämmöllä tätä
aikakautta.
https://www.janakkala.fi/kuntainfo/kylat-jataajamat/loyttymaki/
Senaattori Leo Mechelin Löyttymäen
kartanon terassilla 1896.
http://www.linnaseutu.fi/jokimaa/
(Museovirasto Musketti)
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Senaattori Leo Mechelin kävi vilkasta kirjeenvaihtoa Löyttymäen kartanon pehtoorien kanssa.
Ohessa kaksi tähän vuodenaikaan sopivaa otetta pehtoori Johanssonin kirjeistä .
Löyttymäki 7 p. Tammik. 1901
K K. Herra Senaattori L. Mechelin Helsinki
Samalla kun minä kaikesta sydämmestäni kiitän
niistä joululahjoista, joulu- ja uuden vuoden korteista, pyydän minäkin saada toivottaa K.K. Herrasväelle iloa, onnea ja rauhaa alkaneelle uudelle
vuodelle ja uudelle vuosisadalle, itseni ja perheeni puolesta. Samoin kun viime vuosisadan alku
oli Suomen kansalla synkkä ja toivoton, samoin
on tämäkin vuosisata alkanut mustana ja valotonna, ei edes valon sädettäkään näy Suomen tulevaisuuden taivaalla. Toivon ja epätoivon valtaamina on siirrytty vuosisadasta toiseen. Huonon
huono on myöskin ollut tämä talvi, sillä kunnon
rekikeliä ei vielä ole ollut, eikä vieläkään ole,
kun lunta on maassa vaan nimeksi.
Tänään kuitenkin mentiin ensikerran Ryttylään
puita viemään, joita emme mitenkään ole voineet
ennen lähettää. Jos nyt vaunu heti saadaan, niin
huomena lastataan vaunu ja ylihuomena, keskiviikkona, pitäisi puuvaunun saapua Helsinkiin.
Lautain hinnasta odotan tietoa lähimmässä tulevaisuudessa, voidakseni sitte ilmottaa siitä Kauppaneuvos Askolinille, jota tietoa hän odottaa,
ellei Herra Senaattori jo ole sinne ilmottanut.
Muuta erityistä ei tänne kuulu, kun että yskää ja
influenssaa on sairastettu viime aikoina monessa
perheessä. Ei se kuitenkaan ole ollut pahinta
laatua.
Kunnioituksella
S.R. Johansson

Löyttymäellä 28p. Jouluk. 1897
K K. Herra Senaattori L. Mechelin Helsingissä
Kaiken muun jouluilon ohessa oli minulla vielä sekin, että sain ynnä muiden joululahjain mukana
tuon paljon puhutun ja paljon kiitetyn Juhani Ahon kirjateoksen ”Panu”. Ja koska minä paketin
päällekirjoituksesta tunsin, että Herra Senaattori Mechelin on sen jalomielinen lähettäjä, pyydän minä saada täten lausua siitä minun sydämmellisimmät kiitokseni, samalla kun minä tunnustan, että
lahja oli minulle yhtä odottamaton, kun myöskin ansaitsematon. Wielä kerran, sydämmellinen kiitos
kauniista joululahjasta!
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Selvittääksemme mitä kautta Mechelinus-miehet ovat tulleet Suomeen ja milloin, olemme teettäneet
dna-testit neljästä eri sukuhaarasta olevien miesten poskisolunäytteistä. Tulosten perusteella nämä
neljä miestä ovat läheistä sukua keskenään ja dna-tulokset vahvistavat, että kirkonkirjat pitävät
paikkansa ainakin vuonna 1671 Helsingissä syntyneestä Henrikistä alkaen . Mutta miten pääsisimme tuosta taaksepäin?
Testatut miehet teettivät vielä tarkentavat lisätestit, joista tämän lehden ilmestymiseen mennessä oli
valmistunut kolme testiä. Kaikkein tarkin ja kattavin BigY-testi valmistuu joulukuussa 2017 ja sitä
täydentävä YFull-analyysi keväällä 2018.
Testattujen Mechelinus-miesten vahvistettu yhteinen esi-isä on siis Kuopion kappalainen Henrik
Mechelin (1671-1729). Henrikin isä syntyi Janakkalan Kahrin kylässä, Kuumolan talossa. Toivottavasti dna-testit tuovat lisävalaistusta esipolviin myös Kuumolan osalta, sillä talolla on mielenkiintoinen historia. Testattujen lähimmät osumat ovat ilmoittaneet vanhimmaksi tiedetyksi esi-isäkseen
miehet Asikkalan Joenniemestä, Ahvenanmaan Domarbölestä ja Linköpingin Slakasta. Nykynäkemyksen mukaan I-miehet ovat tulleet Suomeen lännestä, joten reitti Linköping-Ahvenanmaa-Janakkala-Asikkala näyttää hyvin loogiselta.
Mechelinukset ovat haploryhmältään I-M253, ns. Iivarin poikia. Nyt saadut testitulokset vahvistavat
jo aiemmin ennustetun suunnan, että Mechelinukset olisivat gootteja. Tarkentavat snippitestit kertoivat jo oksankin, BY316, tuossa mieslinjojen maailmanlaajuisessa puussa. Lisätietoa julkaistaan
sukuseuran nettisivuilla, kun testien analyysit valmistuvat.
Päivi Mecklin
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Kunnallinen itsehallinto 100-vuotiaassa Suomessa
Itsenäisen valtion keskeinen tunnusmerkki on suvereniteetti, jolla Wikipedian mukaan tarkoitetaan
”täydellisen, ehdottoman ja riippumattoman vallan omaamista jollain maantieteellisellä alueella”.
Maan sisällä suvereniteetin tuoma valta voidaan jakaa hallinnon eri tasoille, joina kansainvälisesti
erotetaan valtion keskushallinto, osavaltion hallinto, aluehallinto ja paikallishallinto. Vallan ja siihen liittyvien tehtävien jakaminen puhuttaa eri yhteyksissä. EU:ssa keskustellaan vallan, tehtävien
ja rahoituksen jakamisesta EU:n ja kansallisvaltioiden sekä paikallistason välillä. Tieteen piirissä
muun muassa fiskaalinen federalismi tutkii tehokkuuden näkökulmasta vallan, tehtävien ja rahoituksen jakoa hallinnon tasojen välillä.
Itsenäisessä Suomessa paikallishallintoa toteuttavat Pohjoismaisen perinteen mukaan kunnat, joiden
hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnallisen itsehallinnon tunnusmerkkejä ovat
kuntien tehtävien ja velvoitteiden perustuminen lakiin, kunnille säädettyjen tehtävien toteuttamisen
taloudelliset edellytykset turvaava rahoitusperiaate, yleinen toimiala ja organisoitumisvapaus sekä
valtion puuttumattomuus kunnalliseen päätöksentekoon.
Valtion ja kuntien välinen vallan, tehtävien ja rahoituksen jako on ollut esillä lähes koko itsenäisyyden ajan: mitä tehtäviä kunta voi vapaasti ottaa hoidettavakseen ja mitä valtio voi velvoittaa tekemään. Vuosien saatossa valtion osoittamien lakisääteisten ns. erityistoimialan tehtävien määrä on
kasvanut paljon ja samalla kuntien itsehallintoon perustuvien tehtävien osuus on pienentynyt.
Kuntien tehtävistä 80-90 prosenttia on valtion määräämiä lakisääteisiä tehtäviä, joita viime vuosina
on pyritty vähentämään norminpurkutalkoissa. Tehtävien määrä vaikuttaa tehtävien rahoitukseen ja
julkisen talouden tasapainoon: kunnat eivät oikein selviydy tehtävistään, mikä on tuonut paineita
kuntarakenteen uudistamiselle. Samanaikaisesti Suomessa on tapahtunut ja tapahtuu suuria yhteiskunnallisia muutoksia, muun muassa väestön ikääntyminen ja voimakas muuttoliike haja-asutusalueista kaupunkeihin.
Kun kunnat eivät oikein selviä tehtävistään, on ongelmaa pyritty ratkaisemaan kuntauudistuksilla.
Kuntauudistushankkeita on ollut menossa vuosikymmenten ajan. Suuri kuntauudistus toteutettiin
vuosina 1961–1982 (1961 Suomessa oli 548 kuntaa, v. 1982 461 kuntaa). Paras-uudistuksen aikana, 2007-2012, kuntien määrä väheni 111 kpl ( 67 kuntaliitosta) ja samalla perustettiin sote-palvelujen järjestämiseksi yhteistoiminta-alueita. Vuonna 2009 säädettiin kuntarakennelaki, joka synnytti
vilkkaan keskustelun, mutta jonka konkreettiset vaikutukset jäivät vähäiseksi. Suomen itsenäisyyden juhlavuonna on meneillään Sote-uudistus, joka aluksi suunniteltiin toteutettavaksi kuntayhtymäpohjaisesti (2015), mutta myöhemmin maakuntapohjaisesti (2016). Jos uudistus toteutuu esitetyllä tavalla, kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät maakunnille. Tämä tarkoittaisi
rahalla mitattuna kuntien tehtävien puolittumista. Samalla kunnilta poistuisivat hankalasti ennakoitavissa olevat sosiaali- ja terveysmenot. Tämä jälkeen kunnat voisivat keskittyä elinvoimansa ylläpitämiseen ja lähinnä koulu- ja sivistyspalvelujen järjestämiseen.
Kuntalaisten itsehallintoon perustuvaa paikallishallinnon mallia sinänsä ei ole kyseenalaistettu, mutta kuntien tehtävät, rahoitus ja kuntakoko ovat olleet lähes jatkuvasti uudistushankkeiden kohteina.
Kuntalaisten itsehallintoon perustuvalla paikallishallinnon järjestelyllä on ollut yleistä mielikuvaa
suurempi merkitys itsenäisessä Suomessa. Martti Häikiö on 24.11.2016 Kuntien takauskeskuksen
20-vuotisjuhlassa pitämässään esitelmässä todennut, että kuntien demokratia eheytti Suomen.
”Sisällissodasta ei ollut vuottakaan, kun vielä äsken ase kädessä toisiaan vastaan taistelleet kunnanvaltuutetut ryhtyivät yhdessä ja useimmiten yksimielisesti jatkamaan koulujen ja vaivaistalojen rakentamista.” ja jatkaa edelleen ”Talvisodan ihmeestä saadaan kiittää kuntapolitiikkaa”.
Pentti Meklin
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SUKUSEURA MECHELINUS, toimintakausi 2014-2017
Sukukokous ja sukuseuran vuosikokous pidettiin 12.7.2014 Sokos Hotel Vantaassa Tikkurilassa.
Ennen sukukokouksen alkua aamupäivällä teimme Sakari Mecklinin johdolla kiertoajelun Helsingissä vieraillen Leo Mecheliniin liittyvissä kohteissa. Kiertoajelu päättyi Leo Mechelinin haudalle
Hietaniemen hautausmaalla. Tämän käynnin yhteydessä heräsi ajatus LM:n haudan hoidosta ja hautakiven puhdistuksesta, mikä seuraavana vuonna toteutettiin.
Vuosi 2014 muodostui Leo Mechelinin syntymän 175 ja kuoleman 100 vuotisjuhlavuosi. Merkittäviä tapahtumia järjestettiin kevään aikana ja kansalliset tapahtumat jatkuivat vielä syksyllä. Snellman-kesäyliopisto järjesti 24.9. tapahtuman ”Senaattorit kohtaavat nykypäivän – Leo Mechelinin ja
J.V. Snellmanin ajatuksia tämän päivän kysymyksistä”. Leo Mechelinin ajatuksia valotti professori
Matti Klinge ja Snellmanin filosofi Eero Ojanen. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
järjesti Leo Mechelin-seminaarin 29.1.2015. Molemmissa tapahtumissa sukuseura oli kutsuttuna
mukana, Kuopiossa professori Pentti Meklin toimi tilaisuuden puheenjohtajana ja Sakari Mecklin
luennoi Mechelinus suvun alkuvaiheista Helsingin yliopiston tilaisuudessa.
Elokuussa 2014 osallistuimme myös Löyttymäen kyläseuran järjestämään Elojuhlaan, jossa esitettiin Leo Mechelin aiheinen kuvaelma, jonka tapahtumapaikkoina toimivat LM:n kartanon pihapiiri.
Sukuseuran uudet kotisivut saatiin sukuneuvoston sihteerin Päivi Mecklinin toimesta valmiiksi
2016. Suku-Uutiset ilmestyivät neljä kertaa, ja kaikki numerot ovat luettavissa kotisivuilla. SukuUutisia on lähetetty noin 200:lle jäsenelle, osalle kirjeenä ja osalle sähköpostin välityksellä. Sukuuutisten toimitus teki viimeisen numeron yhteydessä kokeilun taittaa lehti A5-kokoiseksi taitetuksi
lehdeksi. Tämän lehden ulkoasu todettiin niin edustavaksi, että sen käyttöä tullaan ilmeisesti jatkamaan.
Kuluneen kauden alussa sukuseura sai Itämeri-säätiön puheenjohtajalta dosentti Ilkka Taipaleelta
tiedustelun, voisiko sukuseura tukea hanketta, jossa Leo Mechelinin testamentin turvin perustetun
Itämeri-säätiön nimi muutettaisiin Leo Mechelin säätiöksi. Sukuseura tarkisti säätiön toimintaperiaatteet ja talouden ja totesi, että säätiön toiminta noudattaa LM:n tavoitteita kansainvälisen rauhanliikkeen toiminnan edistämiseksi. Sukuneuvosto arvioi, ettei sukuseuralla ole juridista oikeutta
myöntää eikä kieltää nimen käyttöä, mutta ilmaisimme positiivisen suhtautumisemme ja halumme
tehdä yhteistyötä säätiön kanssa. Yhteistyön tuloksena sukuneuvosto päätti lähteä pienellä summalla
mukaan kustantamaan Leo Mechelinin elämään liittyvää kirjaa (Sini Lindqvistin kirjoittama ja toimittama ”Elämän pituinen ystävyys – Torsten Costianderin kirjeitä veljelleen Leo Mechelinille
1856-1904”). Sukuseura sai osuutenaan 100 kirjaa myytäväksi sukuseuralaisille.
Toimintajakson loppuaika keskittyi vuoden 2017 sukukokouksen valmisteluun. Sukukokous ajoittui Suomen 100-vuotisjuhlaan ja siksi kokouspaikkaan ja ohjelmaan paneuduttiin huolella. Tampereen museokeskus Vapriikki osoittautui sekä edulliseksi että sijainniltaan ja näyttelyanniltaan loistavaksi kokouspaikaksi, ja onnistuimme varaamaan sen auditorion ja lämpiön sukukokouksen pitopaikaksi. Vapriikin ilmapiiri, juhlavuoden näyttelyt, Tampereen koskikeskustan kauneus ja sukukokouksen ohjelma toivottavasti virittivät osallistujat Itsenäisyyden juhlavuoden henkeen.
Sukuneuvoston toiminnasta väistyvänä minulla on ilo kiittää sukuseuraa luottamuksesta, lukuisia
edeltäviä puheenjohtajia kannustavasta esimerkistä ja sukuneuvoston ja sukuseuran aktiivisia jäseniä läheisestä yhteistyöstä. Toivotan uudelle puheenjohtajalle Pekka Meklinille ja uudelle sukuneuvostolle antoisaa seuraavaa toimintajaksoa, ja seuraan aktiivisesti mukana toiminnantarkastajan roolissa.
Jukka-Pekka Mecklin
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ELÄMÄN PITUINEN YSTÄVYYS –
TORSTEN COSTIANDERIN KIRJEITÄ VELJELLEEN LEO MECHELINILLE 1856-1904
Leo Mechelinin elämästä voimme nyt lukea hänen veljensä Torsten Costianderin kirjeistä. Parempaa kertojanääntä voisi tuskin toivoa. Paitsi että
Torsten Costiander oli sotilas, tilanomistaja, valtiopäivämies ja kuvernööri, hänellä oli myös sujuva
kynä.
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.
Kirjeistä Sini Lindqvist on löytänyt aiheet kirjan
kappaleille. Tietokirjailijana ja historian harrastajana hän on lukujen alkuun liittänyt ko. ajankohtaan liittyvää tietoa ja taustaa kirjeille. Näin on
syntynyt loistava ajankuvaus Suomen autonomian
ajalta. Kirjassa on yli 600 sivua. Sen kuvaliitteenä
on sekä mustavalkoisia että värillisiä valokuvia, ja
siinä on henkilöhakemisto.
http://mechelinus.fi/costianderin-kirjeet.html

Sukuseura Mechelinus on kustantanut kirjan yhdessä Leo Mechelin säätiön kanssa.
Kirja sopii kaikille vähänkään historiasta kiinnostuneille vaikka joululahjaksi.
Toivomme, että sukuseuran jäsenenä markkinoit kirjaa myös tuttavapiirissäsi.
Kirjan myyntihinta on 30 €/kpl. Tilaukset sukuneuvosto@mechelinus.fi
tai puh: 0405517261

Näytelmä Leo Mechelinistä
Keski-Uudenmaan Teatteri KUT esittää Keravalla näytelmän

Upea esitys! Jos ette vielä ole nähneet, menkää katsomaan!
Vielä ehditte. Jäljellä on kaksi esitystä ti 5.12. ja su 10.12.
Tutustu KUT:n sivuilta www.kut.fi/mechelin/
Sukuseuran facebookissa on Mechelinuksille kokoontumiskutsu sunnuntain esitykseen.
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SUOMI 100
http://itsenaisyys100.fi/
Suomi viettää valtiollisen itsenäistymisen 100-vuotispäivää 6.12.2017. Itsenäistymisen edellytyksiä
olivat kansakunnan kehitys, eurooppalaiset mullistukset ja suomalaisten itsenäisyystahto. Ennen itsenäistymistä Suomi kuului 108 vuotta Venäjään autonomisena suuriruhtinaskuntana. Suomesta
muodostui pohjoismainen yhteiskunta Ruotsin vallan 600-vuotisen historian aikana.
Helsingin Suomalainen Klubi on tuottanut Suomen itsenäistymisestä kertovan sivuston. Tällä sivustolla kuvataan Suomen itsenäisyysvaiheen tapahtumia ja keskeisiä merkkihenkilöitä.

SUKUUN KUULUVIA MERKKIHENKILÖITÄ
Lainaukset Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan julkaisemalta sivustolta
375 HUMANISTIA
Leo Mechelin muistetaan etenkin suorasukaisena Suomen autonomian
puolustajana. Hän osallistui ahkerasti valtiopäivätoimintaan kahden eri
säädyn edustajana ja jatkoi toimintaa myös eduskunnassa. Ensimmäiseen
yliopistotutkintoonsa Mechelin opiskeli estetiikkaa ja kirjallisuutta. Myöhemmin hän vaihtoi oikeustieteen alalle, jossa hän toimi myös professorina. Talousasioista kiinnostunut Mechelin pyrki parantamaan Suomen
talouden edellytyksiä muun muassa kehittämällä veronkantoa ja talvimerenkulkua.
Suomi 19:lla vuosisadalla nimisellä teoksella Mechelin pyrki tekemään
Suomea tunnetuksi erillisenä valtiona. Mukaan toimituskuntaan hän oli
saanut monia aikansa tunnetuimpia kirjailijoita ja taiteilijoita muun
muassa Zacharias Topeliuksen ja Albert Edelfeltin. Teos käännettiin
Leo Mechelin 1839-1914. useille eri kielille.
Taulu 643
LAKIEN KAUTTA ITSENÄISYYTEEN
Leo Mechelin kirjautui Helsingin yliopistoon heti suoritettuaan ylioppilastutkinnon. Oikeustieteen
opinnot muodostivatkin hänen myöhemmille kannanotoilleen merkittävän perustan. Opiskelupiireissä Mechelinillä oli hyvä maine. Hän oli kasvanut kadettikoulun vaikutuspiirissä, oli hyväkäytöksinen ja olemukseltaan vaikutusta herättävä. Lisäksi hän oli hyvä näyttelijä, kirjoittaja ja laulaja.
Professoriksi hänet nimitettiin vuonna 1874. Professuurinsa aikana Mechelin nousi myös entistä
enemmän poliittisella kartalle. Hänestä oli muodostunut liberaalipuolueen johtohahmo, minkä ansiosta hän pääsi senaattiin samaan aikaan nousevan fennomaaniliikkeen johtohahmon Yrjö Sakari
Yrjö-Koskisen kanssa. Siinä missä fennomaaniliike katsoi J.V. Snellmanin tavoin kansan henkisen
nousun ja yhtenäisyyden yhtenä Suomen tulevaisuuden peruspilareista, koki Mechelin lakipykälien
ja tarkkaan muotoiltujen sopimusten emämaan kanssa takaavan Suomelle itsenäisen ja kehityskelpoisen aseman.
Suorasanaisuus ja peräänantamattomuus tekivät Mechelinistä myös vihollisen Venäjällä. Vuosisadan vaihteessa Venäjällä oli myös herännyt kansallismielinen aalto, mikä hankaloitti Suomen autonomista ja omaleimaista asemaa Venäjän yhteydessä. Huomio kohdistui erityisesti Mechelinin kaltaisiin äänekkäisiin separatisteihin. Senaatista Mechelin oli eronnut jo 1890-luvun puolella, mutta se
ei estänyt hänen poliittista aktiivisuuttaan. Lopulta kenraalikuvernööri Bobrikov karkotti Perustuslaillisten puolueeseen liittyneen Mechelinin ja muut separatisteiksi katsomansa henkilöt maasta.
Maanpako kesti kuitenkin vain vuoden ja Mechelin pääsi palaamaan suuren kansanjoukon saattelemana. Häntä kunnioitettiin Suomen oikeuksien puolustajana.
http://375humanistia.helsinki.fi/humanistit/leo-mechelin
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Juhani Aho tunnetaan romaaneistaan Rautatie ja Juha sekä lastuista, lyhyistä kirjoituksista. Hän oli ensimmäinen suomalainen kirjailija, jolle
kirjoittaminen toi elannon. Kirjallisen ilmaisun äärelle Ahon johdatti sanomalehtitoiminta, ja hän teki lehtialalla pitkän uran. Aho oli yksi Helsingin Sanomien edeltäjän Päivälehden perustajista. Ahon rakas harrastus oli kalastus, ja hän juhli 50-vuotissyntymäpäiviäänkin onkivapa kädessään.
Johannes Brofeldt, joka myöhemmin tunnettiin nimellä Juhani Aho
syntyi herännäismyönteiseen perheeseen Lapinlahdella vuonna 1861. Lapinlahdelta tie vei Kuopion lyseon kautta Helsinkiin, Keisarilliseen Aleksanterin Yliopistoon, jonne hän kirjautui opiskelemaan suomen kieltä,
kirjallisuutta sekä historiaa.
Juhani Aho 1861–1921 Yliopisto-opiskelujen ohella hän aloitteli uraansa kirjailijana. 1880-luvun
vilkas lehtikulttuuri tarjosi Juhani Aholle mahdollisuuden työskentelyyn opiskelujen ohessa, mutta
myös hyvän mahdollisuuden julkaista luonnoksia teksteistään ja kerätä sitä kautta palautetta. Lehdistö toimi myös politiikan näyttämönä, mikä sopi hyvin nuorelle ja radikaalille Aholle. Ahon suhde
sanomalehtiin jatkui läpi elämän niin toimittajan ammatissa kuin myös lehtien perustajan roolissa.
Tunnetuin lehti, jota Aho oli perustamassa, on nykyisen Helsingin Sanomien edeltäjä, Päivälehti.
Vuosisadan vaihde ja käynnistyneet sortokaudet vetivät Ahon jälleen mukaan politiikkaan. Aho otti
kantaa asioihin voimakkaan radikaalisti ja joutui sen johdosta poistumaan vuodeksi maasta perheensä kanssa. Vuosi kului Itävallan ja Italian alueella. Tuloksena oli useita tekstejä matkakirjoista proosaan.
Matkasta ja sen aikaisesta tuotannosta alkoi uusi vaihe Juhani Ahon elämässä. Ahosta tuli Suomen
Kansallisteatterin johtokunnan jäsen, ja hän sai lukuisia luottamustehtäviä muun muassa Suomen
Kirjailijaliitossa ja Suomalaisessa Kirjallisuuden seurassa. Luottamustehtäviensä kautta hän pääsi
vaikuttamaan kirja-alan rahoitukseen, ja erityisesti käännöstyön pysyvämpi rahoitus lähti käyntiin
osittain hänen ansiostaan. Vuonna 1907 Aholle myönnettiin Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston
kunniatohtorin arvonimi. Hän ja samaan aikaan arvonimen saanut Paavo Cajander olivat ensimmäiset kirjailijat, jotka yliopisto nimesi kunniatohtoreiksi. Samana vuonna hän myös suomensi nimensä Johannes Brofeldtistä Juhani Ahoksi.
http://375humanistia.helsinki.fi/humanistit/juhani-aho
Tekla Hultin oli rohkea naisasianainen, joka toteutti eturintamassa naisten
vapautumista, työskenteli toimittajana ja oli mukana järjestötoiminnassa.
Tekla Hultin väitteli ensimmäisenä naisena Suomessa filosofian tohtoriksi.
Hultin oli poliittisesti aktiivinen, ja hänet valittiin kansanedustajaksi vuonna 1908.
Tekla Hultin aloitti yliopisto-opinnot vuonna 1886, ja opiskeli historiaa,
kirjallisuutta, taidehistoriaa ja sielutiedettä eli psykologiaa. Valmistuttuaan
Tekla Hultin 1864-1943 filosofian kandidaatiksi vuonna 1891 hän ryhtyi toimittajaksi. Hän työskenteli aluksi avustajana Dagbladetissa ja vuodesta 1893 lähtien nuorsuomalaisen puolueen äänenkannattajan Päivälehden vakituisena toimittajana. Hultin kiinnostui jatkoopintomahdollisuudesta, ja hänestä tuli Suomen ensimmäinen humanistisen alan naistohtori. Tekla
Hultin väitteli Keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa filosofian tohtoriksi vuonna 1896 taloushistoriallisella tutkimuksellaan Historiallisia tietoja Suomen vuoritoimesta Ruotsin vallan aikana
(Historiska upplysningar om bergshandtering i Finland under svenska tiden I).
http://375humanistia.helsinki.fi/humanistit/tekla-hultin
Leo Mechelinin täti Johanna Mechelin oli Tekla Hultinin äitipuoli.
Suku-Uutisten numerossa 3/2015-2017 Arvi Meklin kirjoittaa miten paljon Leo Mechelin on vaikuttanut Tekla Hultiniin. Lehdessä on otteita Tekla Hultinin päiväkirjasta.
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SUKUSEURA MECHELINUKSEN MERKKIHENKILÖITÄ
Suomen juhlavuoden 2017 sukukokouksessa Tampereella sukuneuvoston sihteeri Päivi Mecklin ja
väistyvä puheenjohtaja Jukka-Pekka Mecklin luovuttivat Sakari Mecklinin suunnittelemat pöytästandaarit Pentti Meklinille ja Pertti Mäcklinille. He ovat vaikuttaneet pitkään sukuneuvostossa,
Pentti puheenjohtajana 2011-2014 ja jäsenenä 2015-2017, Pertti varapuheenjohtajana 3 kautta 20082017.

Jukka-Pekka Mecklin (111), Päivi Mecklin (299), Pekka Meklin
(439), Pentti Meklin (187) ja Pertti Mäcklin (457).
Suluissa sukutaulun numero.
Vuoden 2014 sukukokouksessa Vantaalla ojennettiin numeroidut sukuseuran standaarit sukuseuran
pitkäaikaisille aktiiveille Sakari Mecklinille, Martti Mecklinille ja Sylvi Tiihoselle, jotka ovat olleet
vuosikymmenet sukuseuran kantavia voimia. He ovat tehneet ahkerasti sukututkimusta, ovat olleet
perustamassa sukuseuraa ja toimineet aktiivisesti sukuneuvoston jäseninä. Heidän panoksensa sukuseuran toiminnassa on ollut erittäin suuri.

Sylvi Tiihonen (185), Sakari Mecklin (139),Martti Mecklin (288).
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Kansalliskirjasto avaa itsenäisyyden alun sanomalehdet digitaalisina saataville
Kansalliskirjasto avaa digitoidut sanoma- ja aikakauslehdet vuoteen 1920 asti yleisön saataville
digi.kansalliskirjasto.fi-palvelussa 1.2.2017. Pitkään voimassa ollut vuoden 1910 pysyvä raja siirtyy
näin kymmenellä vuodella eteenpäin. Uutta aineistoa avautuu käyttöön noin 1,9 miljoonaa sivua.
Tässä lehdessä on uutisia vuodelta 1917.

TURUN SANOMAT 21.12.1917

Uusia kirjoja. Juhani Aho: ”Lastuja Vll”. Sivuja 285, hinta 7:50. W.S.O.-Y.
Juhani Aholla on Suomessa kuningasistuimensa. Hänen kuuluisuutensa on sama kuin Anatole Francen Ranskassa, joka kiihkeästi odottaa jokaista suuren kirjailijan teosta. Ja yhteen menee Francen ja
Ahon kuuluisuuden mitta, kun otamme huomioon sen, että kummankin kirjailijan ajallaan lausuma
sana painaa paljon sekä oleellisesti määrittelee kansakunnan ajatustavan.
Kun Sorbonnen ylioppilastaloa vihittiin, oli tilaisuuteen kutsuttu myöskin nuorison suosittu isä,
Anatole France. Hän, jonka tuotannossa huomaamme kulttuurivihaa sekä sen ajatuksen, että sivistys
on oleellisin paha, lausui vihkiäistilaisuudessa nuo vaskeen valetut sanat: ”Elämä on niin lyhyt, se
on lyhyempi kuin mitä me osaamme kuvitellakaan. Sen takia meidän on jatkettava sitä menneisyyden muistoin ja tulevaisuuden toivein.”
Nuo kaksi lausetta kuvaavat Pohjan suurkirjailijan elämäntyötä; ne ovat myös hänen tuotantonsa näkyvimmät merkit. Menneisyys kuvasteleikse ilmiömäisesti ”Panussa” ja ”Keväässä ja takatalvessa”,
tulevaisuus symbolistisinen kuvailuineen ”Katajaisessa kansassa” sekä monissa ”Lastuja”-kokoelmissa. Aho on kansakunnan juurevinta osaa siinä, että hän tarjoo meille lohdutusta menneisyyden
miltei tarumaisesta sisällöstä sekä luo sekä tyylillisen että aatteellisen kauneuden kirkastusta tulevaisuudesta kaukonäkijän tavoin. Vanhan, sivistyneen Ranskan tavoin meillä Suomessa on naturalisoitu ranskalainen, jonka veri ja kieli on niin kiinteästi meikäläistä, ettemme koskaan sitä tule
epäilemään.
Kun Aho täksi jouluksi julkaisi ”Lastuja Vll”, niin kirja tuli laajoihin piireihin yllätyksenä. Ei ollut
ainakaan sellaista odotusta kuin ”Juhan” ilmestymisen edellä. Mutta lastujen ilmestymistä helpotti
se, että Aholla oli valmiina useat kertomuksistaan, joita oli jo aiemmin julkaistu erinäisissä aikakauslehdissä. Useimmat lastuista ovat kuitenkin uusia, menneisyyden muistomailta kerättyjä, niin
verrattomia, että niiden kuulakan kauneuden edessä pysähtyy kysymään: näinkö kaunista luo tuo
tuttu ja entinen Aho vielä 50 rajavuoden sivuutettuaan! Sama isänmaata kaipaava tunnelma, jonka
näimme Ahossa ”Minkä mitäkin Italiasta”-kirjassaan, on nyt vangitsevana hänen lastussaan ”Bulevardin puu” sekä sama kaunokirjailijan näkemys, joka oli Ahon ensimmäisissä teoksissa, uudistuu
”Orjamarkkinoissa”. Ja unohtumattomaksi jää mieleen ”Joululle kotiin”-kertomus, jossa ehken entistäkin selvemmin näkyvät kirjailijan piirteet: vakainen, hymähtelevä kotirakkaus, lapsellisen
elämän voimakas kaipaus sekä täydellisesti kaunis muovailu, jolla ei liene vertoja kielellisen viljelymme aloilla. Tosiaan, sitten Aleksis Kiven aikojen ei suomeksi ole tämän kauniimpaa kirjallisuutta painettu. Hymy suupielessä Aho veistelee lastunsa ”Lallu”, ”Pikku Liisu”, ”Ensimmäinen onkeni”, Kotipuoleni rautatie”, ”Lastu siitä suuresta lohesta”, ”Myllärin housut”, ”Hovineuvoksetar” sekä hienoa pilkkaa puree lastussa ”Kalasta – nietj”. Viime mainittu johdattaa mieleen Katajaisen kansani syvät sekä voimakkaat isänmaalliset lastut, vaikka kertomuksen aihe onkin nykyisistä sotavuosista, kevyesti käsiteltyä, hienosti leikattua ivaa sotilasmielivaltaisuuksista. Toisin olisivat kansamme kohtalot nykyään, jos sellainen kuin tämä Ahon ajatuskanta olisi yleinen.
Emme sano liikoja, jos rohkenemme näistä lastuista kirjottaessamme kehottaa niin montaa suomalaista kuin mahdollista hetimiten hankkimaan Juhani Ahon kootut teokset. Ne muodostavat suomalaisen mielen ja mielenilmauksen kirkkaimman näyn, ne ovat nuoren sivistyksemme ylhäisin ja tervein puu, jonka alla kukkii koko muu kirjallisuutemme. Oppi-isä ja opettaja Aho on muille, tyyliniekka, suomalaisen kirjakielen oivallisin käyttäjä sekä suomalaisen ajatuksen parhain tulkki. Sellaisen ajatuksen vangitsemana olemme lukeneet Ahon ”Lastuja VII”.
– n t a.
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Juhannuskirkossa Sonkajärvellä v. 1922
Arvi Meklin (taulu 440)
Yleisradion Vierastuntiohjelma oli suunnattu eläkeikäisille. Vuonna 1981 järjestettiin kilpailu, jossa
pyydettiin ikäihmisten kirjoituksia lapsuuden saunateistä, kouluteistä ja kirkkoteistä. Radiossa on
luettu vuosien varrella lukuisia näistä kilpakirjoituksista. Toimittaja Kaisu-Leena Piela kokosi kirjaan "Lapsuuteni kirkkotie" parhaat kirkkotieaiheiset kirjoitukset (Karas-Sana Oy 1985)
Katri Partanen os. Meklin 26.11.1913 - 16.4.1996 oli isäni sisar ja minun kummini. Seuraava hänen
kynäilemänsä muistelma matkasta juhannuskirkkoon v. 1922 pääsi kirjaan.

Yöksi mummolaan ja aamulla kirkkoon
Katri Partanen (taulu 436)
Oli kaunis kesäinen päivä vuonna 1922. Olin veljeni kanssa riipimässä haavanlehtiä tuvan lattialle,
sillä juhannusaattona oli tapana levittää lehdeksiä lattialle antamaan juhlan tuntua. Metsässä veljeni
ehdotti, että lähtisimme juhannuskirkkoon. Tuumailimme yhdessä, miten sinne oikein pääsisimme,
sillä matkaa oli kaksikymmentä kilometriä. Kotona kysyimme lupaa isältä ja äidiltä. He ehdottivat,
että menisimme mummolaan yöksi ja sitten aamulla mummon kanssa kirkkoon.
Niin me läksimme matkaan jalkaisin, avojaloin. Lähtiessämme ilma oli kaunis, mutta välillä alkoi
sataa, eikä meillä ollut mitään sadetakkia eikä sateenvarjoa. Olimme aivan läpimärkiä, mutta mummolaan oli päästävä. Yhtäkkiä harakka nauraa räkätti. "Tuo ei tiedä hyvää", sanoi veljeni. "Entä jos
mummo ei olekaan kotona." Mutta sitten muistimme kuulleemme, että jos harakka nauraa oikealla
puolen tietä, se tietää hyvää ja päinvastoin. Jatkoimme juosten matkaamme, ja olihan se mummo
kotona. Ja voi kun hän ilostui meidän tulostamme. Niin hellää vastaanottoa en muista sen koommin
saaneeni. Kylvettiin, syötiin ja juotiin. Mummo otti kirjan, josta luki ja veisasi virsiä. Sitten olikin
uni tervetullut.
Aamulla läksimme matkaan, mummo, veljeni ja minä. Mummo selitti, että kun kirkonkellot soivat,
ne kutsuvat sieluja kuulemaan Jumalan sanaa Herran huoneeseen. Hyvissä ajoin jouduimme kirkkoon ja menimme istumaan. En muuta muista kuin, että Matti Castren saarnasi. Hän puhui hymyssä
suin. Tuntui niin suloiselta, hän aivan säteili lämpöä ja rakkautta ympärilleen, hän oli kuin Jeesus
kuvissa. "Tulen toistekin kirkkoon", ajattelin.
Kipitimme mummolaan takaisin ja lepäsimme hetken aikaa. Sitten kävelimme kotiin, ja voi kuinka
jalkoja väsytti. Olin silloin yhdeksänvuotias ja veljeni yksitoista. Kotona tuntui. että jalat kävelevät
aina vain, vaikka jo istuimme. Teimme selkoa isälle, mitä pappi oli puhunut ja mitä virsiä olimme
veisanneet.

Korjautui.
” Tällaista laittomuutta kun on, ei itse Mechelin saa haudassaan rauhaa,
vaan kauhusta kääntyy kyljelleen”, valitteli perustuslaillinen rovasti
Rauman lakon johdosta kuskilleen.
Kun Turun lakosta alkoivat viestit kuulua jo seuraavana sunnuntaina ja
rovasti voivotteli sitä kirkkomatkalla, tokasee kuski: ”Nytpähä sen
Mekeliinin asemaki korjautuu, kun sua tuas kiäntee kylykeesä.”
1.6.1917 Kurikka no 12
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Veljekset Kadettikoulussa
Timo Merjola (taulu 221) Julkaistu Sukukirjassa ”Leo ja muut Mechelinit”
Merjolan veljekset olivat vuonna 1956 Kadettikoulussa, Tuomo vanhemmalla ja Timo kesäkuun alusta nuoremmalla kurssilla. Koulussa vallitsevan tavan mukaan vanhempi ja nuorempi kadetti eivät
varsinkaan alkuvaiheessa voineet sinutella toisiaan puhumattakaan siitä, että olisivat tunnustaneet
olevansa sukulaisia. Huumori oli jutussa mukana ja kyllä sitä huumorintajua joskus tarvittiinkin.
Kun juhannuslomalle lähtö lähestyi, vanhempi kadetti lähetti nuoremmalle tiedon päivystäjän välityksellä, milloin hän on lähdössä. Se tarkoitti sitä, että nuorempi oli ala-aulassa valmiina odottamassa. Kun vanhempi kadetti saapui aulaan, nuorempi kysyi: "Herra Kadetti, voinko kantaa matkalaukkunne?". Laukku siirtyi nuoremmalle ja niin lähdettiin kohti linja-autoa, joka lähti Santahaminan
sillan kaupungin puoleisesta päästä. Keskellä siltaa vanhempi kadetti totesi: "Anna laukku tänne,
lähdetään kotiin". Niin mentiin ja oltiin kotona kuten veljekset konsanaan.
Loma päättyi ja palattiin takaisin. Santahaminan sillan puolessa välissä nuorempi kadetti kysyi:
"Herra Kadetti, saanko kantaa matkalaukkunne?". Silmääkään räpäyttämättä vanhempi kadetti ojensi laukkunsa nuoremmalle. Niin palattiin lomalta koululle, niin kuin siellä oli tapana. Näin jatkettiin
tiukan sotilaallisesti ja toisiamme kertaakaan sinuttelematta lokakuun alkuun, jolloin vanhempi kadetti ilmoitti, että tästä päivästä lähtien nuorempi kuuluu sukuun.

LIITTO 10.10.1917

TAMPEREEN SANOMAT 9.12.1917

Wenny Soldan- Brofeldtin taidenäyttely
awataan tänään täkäläisellä Seurahuoneella. Wenny Soldan-Brofeldt on ainoa yleisesti tunnettu
naismaalarimme. Hänen täkäläinen näyttelynsä käsittää noin 80 taulua, joiden joukossa on useita öljymaalauksia hänen aikaisemmalta kehityskaudeltaan n. 30 wuotta sitten, öljymaalauksia ja akwarelleja Italian matkalta sekä aivan wiime päiwinä
walmistuneita tauluja.
Me tunnemme Wenny Soldan-Brofeldtin ennen
kaikkea kotien kuwaajana ja lapsimaalarina. Tämänaiheisia eläwiä tauluja on useita nytkin näytteillä. Erikoista mielenkiintoa herättäwät muutamat muotokuwat wanhoista sawolaisista körttiläiswaimoista. Joku niistä woi olla liiaksi kuwantarkka, mutta erikoisena luonnepiirteenä esitetään niistä mainiosti tuo tunnettu körttiläishurskaus. Useat
italialaisaiheiset akwarellit owat myöskin warsin
hienoja.
Näyttelyssä on paljon tauluja, joiden mielellään
toiwoisi joutuwan kaunistamaan kotien ja koulujen seiniä. Mielihywällä kehoittaa kaikkia taiteenharrastajia niihin tutustumaan.
Näyttely pidetään awoinna tästä päiwästä alkaen
joka päiwä lokak. 20 päiwään saakka ilmoituksessa määrättyinä aikoina.
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Satakunnan oppikoulujen
lausuntokilpailut.
Satakuntalaisen osakunnan alotteesta on
kolmen viime vuoden aikana pidetty
osakunnan alueella toimivien yliopistoon johtavien oppikoulujen, nim. Porin
lyseon ja tyttökoulun jatkoluokk., Tyrvään yhteiskoulun ja Rauman yhteislyseon oppilaiden kesken lausuntokilpailuja. Neljännet kilpailut toimeenpantiin
Porin tyttökoulun huoneistossa viime
lauantaina t. k. 1 pnä. Kilpailut, joihin
otti osaa kolme oppilasta jokaisesta yllämainitusta koulusta, onnistuivat odottamattoman hyvin ja osottivat, että osakunta voi saada taitavia ja luontevia lausujia.
Koulujen keskeisenä kiertopalkintona
on taiteilija Venny Soldan-Brofeldtin
maalaama kirjailija Juhani Ahon kotitaloa esittävä, 400 mk. arvoinen öljyväritaulu. Sen sai vuodeksi haltuunsa
Tyrvään yhteiskoulu.

Perjantaina Joulukuun 28 p:nä

UUSI PÄIVÄ

1917 – N:o 145 – 5

Kuolleita.
T.k. 22 pnä kuoli täällä laulajatar, nti
Emelie Mechelin 79 vuoden vanhana.
Emelie Mechelinin nimi on mainittava
yhdessä Emmy Achtén ja Ida Basilierin
kanssa, silloin kun on puhe Suomen laulutaiteen perustajista.
Myöskin on hänen oma taiteensa, joka
1870-luvulla oli mitä huomattavin, mainittava. Hän oli Pariisissa Massenetin
oppilaana, saavuttaen etevän laulutaidon. Pariisista lähdettyään nti Mechelin
jatkoi opintojaan Saksassa Hildachin
johdolla. Palattuaan kotiin hän perusti
täällä laulukoulun. Hän toimi opettajattarena kustantamassaan koulussa ja antoi vielä useille yksityistä laulunopetusta. Täten hänen soitannollispedagoginen
toimintansa on edistänyt suuresti laulutaidettamme.
Laulajattarena nti Mechelin otti vilkkaasti osaa lauluelämäämme. Hän antoi
paljon omia konserttejaan, esiintyi usein
yksityistilaisuuksissa avustajana. Myöskin olivat huomattavia hänen esiintymisensä oratorioissa ja sinfonioissa.
Ruotsalaisen teatterin 1870-luvun oopperaesityksissä hän oli tärkein avustaja.
Vainajaa kaipaavat lähinnä sisar, professorinrouva Alma Lemström, ja sisaren
lapset.

Oopperalaulaja Emilie Mechelin. (s. 8.4.1838
Hamina, k. 22.12.1917 Hamina) Taulu 642
Kuva: Museovirasto-Musketti

Wiipuri no 127, 7.6.1917
–

Hautauksia.
Neiti Hilma Lydia Mecklinin maallinen tomu saatettiin wiime sunnuntaina Ristimäen
hautausmaahan. Aikaisin manalle menneen haudan siunauksen toimitti pastori M. Liukku
suuren saattojoukon saapuwilla ollessa.
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VUODEN 2017 MERKKIPÄIVIÄ
90 VUOTTA
Tellervo Jokinen, taulu 324
Alpo Mäcklin, taulu 454

70 VUOTTA
Pirjo Könönen, taulu 307
Kaarin Kuusela, taulu 437
Tuula Brandt, taulu 579
Oiva Karvonen, taulu 234
Marjatta Meriläinen, taulu 490
Anna-Liisa Haataja, taulu 444
Helena Meklin, taulu 167
Raija Meklin, taulu 439

85 VUOTTA
Jouko Tuhkanen, taulu 317- JT
Esa Merviö, taulu 39
Hilkka Merviö, taulu 39
80 VUOTTA
Eeva Maristo, taulu 402
Leila Riihimaa, taulu 24-HM
Pertti Mecklin, taulu 298
Pirkko Mecklin, taulu 139
Terttu Seppi, taulu 123a
Anja Mecklin, taulu 81

60 VUOTTA
Timo Mäklin, taulu 448
Heimo Mäkitörmä, taulu 517
50 VUOTTA
Irma Hyry, Taulu 460
Veli-Pekka Mecklin, taulu 288
Johanna Weckström, taulu 530

75 VUOTTA
Niilo Savolainen, taulu 183
Martta Savolainen, taulu 178
Elsa Sivonen, taulu 78
Tellervo Meklin, taulu 230
Jouni Mecklin, taulu 142

SYNTYNEITÄ: Aamu Ilona Heikintytär
Sivonen, s. 4.9.2017 Helsinki.
Vanhemmat: Heikki ja Hannamari Sivonen,
taulu 140
KUOLLEITA: Viivi Julia Hämäläinen,
k. 29.7.2017, taulu 157

Leila Riihimaa 80 vuotta

Leila Riihimaa muistelee: ”Olen syntynyt vuonna 1937 Viipurin
Uuraassa. Talvisota alkoi 1939 ja jouduimme lähtemään Vihantiin evakkoon. Minut lähetettiin 5-vuotiaana veljeni Lassen
kanssa Ruotsiin sotalapseksi. Itkin ensimmäisen päivän. Muistan, kun minulle annettiin kermaa. Ompelija teki minulle paljon
kauniita vaatteita. Kun sota loppui, muutimme Lapijoelle. Isällä
oli siellä sepän paja ja olin aina isän mukana pajalla, muistan
vieläkin pajan tuoksun. Kävin koulua Lapijoella ja aluksi oli
pulaa kaikesta. Sitten muutimme Kemiin ja menin Kemin tyttölyseoon. Sieltä muutimme Raumalle ja opiskelin Rauman tyttölyseossa, Tipulassa. Se on entinen Viipurin tyttölyseo. Ruotsin
mamma ja pappa kävivät tervehtimässä meitä Raumalla.
Myöhemmin sain helposti töitä, koska olin oppinut Ruotsissa
ruotsin kielen. Olin töissä mm. Olkiluodossa, Puhelinlaitoksen
keskuksessa, Raumalla oppaana, hoidin Poroholmaa ja olin Kalatorin Majatalon emäntänä. On ollut hienoa, kun olen saanut olla
erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä.”
21

Merikarjalaisuus minussa
Henna Mecklin (taulu 34-HM)
Perinteisestä Karjala-romantiikasta meri on kaukana. Karjalasta tulee mieleen vaarat, kaskisavut,
laajat pellot ja synkeät metsät. Jotenkaan en ole koskaan voinut kuvitella itseäni noihin maisemiin,
vaikka juureni Karjalassa ovatkin. Isäni ja hänen esivanhempansa ovat syntyneet Viipurin Uuraassa.
Siis meren läheisyydessä, kansainvälisesti vilkkaassa merikaupungissa.
Osallistuin syyskuussa Kotkan Merikeskus Vellamossa pidettyyn ensimmäiseen Merikarjala-seminaariin. Toinen seminaari pidettiin 4.11. Helsingissä Karjala-talossa. Tässä lainaus esitteestä:
”Merikarjalaisuudella on tietty merkitys Suomen itsenäisyyden ajan valtiolliseen kehitykseen. Merikarjalaksi kutsutaan rannikkoalueita Terijoelta Pyhtäälle: Terijoki, Uusikirkko, Kuolemajärvi, Koiviston mlk, Koivisto, Johannes, Viipurin mlk, Viipuri, Vahviala, Säkkijärvi, Virolahti, Vehkalahti,
Hamina, Kymi, Kotka ja Pyhtää sekä ulkosaaret Seiskari, Lavansaari, Tytärsaari ja Suursaari. Viipurin seudun monikansallinen urbaani elämä ja merenkulun luomat kulttuuriyhteydet sekä meren
rantojen ja saariston vaativat luonnonolosuhteet ovat luoneet pohjan elinkeinoiltaan, ammateiltaan,
identiteetiltään ja kulttuuriltaan pohjoisemmasta muusta karjalaisuudesta selvästi erottuvan merikarjalaisuuden. Merikarjalan eläjissä tuntuu, näkyy ja kuuluu suolaisen veden, merituulten, kansainvälisten vaikutteiden sekä monien elämää järkyttäneiden tapahtumien vahvistava vaikutus, mutta
erityisesti jazzin poljennon, torvisoiton ja näyttämötaiteen synnyttämä "merikarjalainen meininki”.
Merikarjalaisten vaikutus Suomen poliittiseen ja taloudelliseen elämään ja kulttuuriseen identiteettiin on viime sotien jälkeen ollut suuri. Taiteen tekijöitä, kirjailijoita, näyttelijöitä, säveltaiteilijoita,
yhteiskunta- ja talouselämän vaikuttajia jne. siirtyi ja kasvoi presidentiksi asti Merikarjalan alueelta
Suomen valtion nykyiselle alueelle.”
Seminaarien jälkeen jotain loksahti kohdalleen. Ymmärsin, miksi meri vetää minua puoleensa. Tajusin, miksi minun on päästävä aallokkoon, tunnettava tyrskyt. Miten mahtavalta tuntuu hengittää
meri-ilmaa, tuntea sen voimistava vaikutus joka solussa. Kovalla tuulella on pakko levittää kädet ja
ottaa vastaan merituulen koko voima. Ymmärsin, miksi on tunnettava merenrantakallio paljaissa jaloissa. Samalla tuntee saavansa voimaa luonnosta ja merestä ja kuitenkin tajuaa olevansa pieni ja
heikko meren äärellä. Kuitenkaan tämä tunne ei pelota. Tuntuu kuin olisin osa meriluontoa ja kaikki
muu menettää merkityksensä. Meren läheisyyteen on vain päästävä.

HYVÄSTIT KESÄLLE
SATAMAAN TULO

Teemme syksyn viimeisen kierroksen
hyvästelemme tärkeät satamat
saaristomerellä.
Koivut herättelevät keltaisuuttaan,
rannat viruvat ruskeina ja koleina.

Päämäärä saavutettu,
oli takana helppo tai raskas päivä.
Hiljainen tyytyväisyys.
Saa olla irti ja kiinnittyä jälleen.

Muita veneitä ei juuri näe,
satamiin ne kerääntyvät vielä yöksi.

Marjatta Lehtola 2017

Tänne palaamme jälleen
ensi keväänä.
Marjatta Lehtola 2017 (Taulu 39-HM)
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Sukuneuvoston jäsenet toimikaudella 2018-2020
Pekka Meklin, puheenjohtaja
Santuntie 6, 01900 Nurmijärvi
puh. 040 551 7261
sukuneuvosto@mechelinus.fi

Henna Mecklin, suku-uutisten toimitus
Tuomolantie 11 C 22, 26820 Rauma
puh. 044 324 1713
henna.mecklin@mechelinus.fi

Jari Merjovaara, varapuheenjohtaja
Kelkkamäentie 11, 02610 Espoo
puh. 040 504 5068
jari.merjovaara@mechelinus.fi

Leena Meklin, jäsen
Marttilankatu 2 A 4, 04260 Kerava
puh. 0400 201033
leena.meklin@luukku.com

Päivi Mecklin, sihteeri
Kotiportinkuja 3 A, 02330 Espoo
puh. 050 452 4820
paivi.mecklin@mechelinus.fi

Miikka Meklin, rahastonhoitaja
Kimmeltie 11 B 19, 02110 Espoo
puh. 050 342 0266
miikka.meklin@kolumbus.fi

Sukuseura Mechelinuksen kotisivut:
http://www.mechelinus.fi

Sukuseura Mechelinuksen Facebook-sivut:
www.facebook.com/pages/Sukuseura-Mechelinus

Leena, Päivi, Pekka, Henna, Jari ja Miikka

Sukuneuvosto toivottaa Rauhallista Joulua ja
oikein hyvää Uutta Vuotta 2018!
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Hanki nyt hirsitalo ”serkkupojaltasi” (taulu 344)
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