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Suomen hallitusmuoto 100 vuotta
Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 1919 Suomen tasavaltaisen hallitusmuodon, jonka valtionhoitaja
Mannerheim vahvisti heinäkuun 17. päivänä 1919. Suomen pitkät historialliset perinteet, vuonna
1906 säädetty yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja vuoden 1906 valtiopäiväjärjestys sekä vuonna
1907 valittu yksikamarinen eduskunta, kunnallinen päätöksenteko ja kansalaisten yleisten
oikeuksien kehittäminen pohjustivat kaikki vuoden 1919 hallitusmuodon säätämistä. Näissä
vaiheissa Leo Mechelin oli keskeinen vaikuttaja.
Hallitusmuodon 100-vuotisjuhlatilaisuus järjestettiin eduskunnan täysistuntosalissa tiistaina
10.9.2019. Tilaisuudessa puhuivat Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, eduskunnan puhemies
Matti Vanhanen ja pääministeri Antti Rinne.
Pääministeri Antti Rinne aloitti puheensa Leo Mechelinistä todeten, että Mechelin jätti jälkeensä
elävän perinnön, joka viitoitti Suomea kohti vapaata ja demokraattista oikeusvaltiota. Samalla hän
toi julki hankkeen Leo Mechelinin koottujen teosten julkaisemiseksi seueraavin sanoin:
“Minulla on ilo kertoa, että valtiovalta osallistuu Mechelinin koottujen teosten julkaisuun, minkä
myötä tietoisuus demokratiamme, oikeusvaltiomme ja hallitusmuotomme yhdestä pioneerista
toivottavasti lisääntyy."
Leo Mechelin säätiö on ollut hankkeen osalta aloitteellinen. Leo Mechelinin Koottujen teosten
toimittaminen suomeksi ja ruotsiksi on mittava, kuusi vuotinen projekti. Raimo Savolainen, joka
toimitti Snellmanin kootut teokset, lähtee vetämään projektia Kansallisarkiston myötätuella.
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Senaattori Leo Mechelin ja Suomen Hallitusmuoto
Pentti Meklin
Hallitusmuodon 100-vuotisjuhlapuheessaan pääministeri Antti Rinne nosti senaattori Leo
Mechelinin tärkeään osaan Suomen Hallitusmuodon valmistelussa 1919. Hänen merkitystään
hallitusmuodon synnyssä ovat korostaneet myös useat tutkijat, mutta unohtaa ei sovi Leo
Mechelinin suurta merkitystä laajemminkin perustuslakien aikaansaamisessa autonomian ajan
viimeisillä vuosikymmenillä.
Suomen kuuluessa suuriruhtinaskuntana Venäjän yhteyteen vuosina 1809-1917 sillä oli
voimassa oma pääasiassa Ruotsin vallan aikainen lainsäädäntö. Perustuslakeina sovellettiin
Ruotsin vuoden 1772 hallitusmuotoa ja vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirjaa.
Autonomian ajan merkittävin käännekohta valtiollisten laitosten kehityksessä oli säännöllisen
valtiopäivätoiminnan käynnistyminen vuonna 1863. Keisari Aleksanteri II kutsui Suomen
säädyt säätämään lajeja, jotka hän sitten arvovallallaan vahvistaisi. Merkittävinä uudistuksina
saatiin aikaan muun muassa kansakoululaitos, Suomen oma raha markka sekä kuntien ja
seurakuntien erottaminen toisistaan. Vuonna 1869 säädettiin Suomelle oma valtiopäiväjärjestys.
Leo Mechelin osallistui vuoden 1872 valtiopäiville porvarisäädyn edustajana. Aleksanteri II
aateloitua Leo Mechelinin, hän edusti aatelia valtiopäivillä 1876-1904, oltuaan kuitenkin
karkotettuna Ruotsissa keväästä 1903 joulukuuhun 1904. Leo Mechelin toimi senaatin
talousosaston varapuheenjohtajana 1905-1908. Vuonna 1910 hänet valittiin maan korkeimmalla äänimäärällä ruotsalaisten edustajaksi valtiopäiville.
Leo Mechelin on kuvannut perustuslakien laatimisen vaiheita seikkaperäisesti lähdeluettelossa
mainitussa kirjoituksessaan vuodelta 1913. Perustuslakien uudistamisen ja Leo Mechelinin
roolin näkökulmasta erityisen kiinnostavaa on vuosisadan vaihde.
1800-luvun lopulla Suomen valtiollinen identiteetti vahvistui ja loi paineita laajentaa Suomen
itsehallintoa. Samalla kansallisuusaate Venäjällä vahvistui, ja Suomen erillisasema ja Venäjän
yhtenäistämispolitiikka törmäsivät 1890-luvulla. Suomessa aika tunnetaan sortokautena.
Suomalaisten ja Venäjän hallinnon välille syntyi avoin vastakkainasettelu. Venäjän sisäinen
kehitys kuitenkin helpotti Suomen tilannetta, kun maa kärsi pahan tappion Japanin vastaisessa
sodassa. Sodan katastrofaalinen tulos johti hallinnon tilapäiseen höllentymiseen Venäjällä,
mitä suomalaiset käyttivät hyväkseen palauttaakseen ja lisätäkseen itsehallintoaan.
Näissä oloissa syntyi Suomeen ensimmäinen poliittinen hallitus, Leo Mechelinin senaatti, joka
toimi vuosina 1905-1908. Leo Mechelinin senaatin vaikutuksesta toteutettiin merkittävä
eduskuntauudistus. Säätyvaltiopäivät lakkautettiin ja tilalle luotiin eduskunta, jossa koko kansa
sai poliittiset oikeudet. Kaikki 24 vuotta täyttäneet suomalaiset miehet ja naiset saivat ääni- ja
vaalioikeuden ensimmäisenä maailmassa. Vuonna 1906 perustuslakina säädettiin myös lait
lausunto-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta eli niin sanottu kansalaisvapausperustuslaki.
Historioitsija Martti Häikiö on lähdeluettelossa mainitussa teoksessaan todennut, että
eduskuntauudistuksen toteuttajista merkittävin oli Suomen ensimmäinen poliittisen hallituksen
pääministeri Leo Mechelin. Hänen neuvottelutaitojensa ja kokemuksensa ansiosta keisari
hyväksyi Suomen eduskuntauudistuksen 1906.

2

Lähimpänä Leo Mechelinin sydäntä oli kuitenkin pyrkimys laatia Suomelle uusi hallitusmuoto.
Leo Mechelin itse on kuvannut valmistelua lähteenä mainitussa artikkelissaan seuraavasti:
”Tärkeiden parannusten tulee jo hyvissä ajoin olla valmiiksi suunniteltuja voidakseen tulla
toteutetuiksi sopivan tilaisuuden tullen. Tämän käsityksen mukaisesti minä laadin
oleskellessani maaseudulla kesällä 1905 ehdotuksen uudeksi hallitusmuodoksi – luonnollisesti
voimatta lainkaan aavistaa milloin sitä olisi voitu tarvita.” Tuo maaseutu oli Janakkalan
Löyttymäellä, jossa sijaitsevan kartanon historiallisessa kamarissa hän laati
hallitusmuotoehdotuksen itsenäiselle Suomelle. Löyttymäen kyläseura, joka on vaalinut Leo
Mechelinin perintöä, paljasti vuonna 2012 Löyttymäen koulun pihaan muistokiven, jossa
todetaan: ”Senaattori Leo Mechelin laati Suomelle perustuslain kartanossaan Löyttymäellä.”
Hallitusmuotoa yritettiin viedä eteenpäin Leo Mechelinin senaatin esityksenä kesällä 1907,
mutta ehdotus ei mennyt koskaan kenraalikuvernöörin virastoa pidemmälle.
Leo Mechelinin em. ajatus valmiiksi suunnittelusta ehdotuksesta käytettäväksi ”sopivan
tilaisuuden tullen” toteutui hänen kuolemansa jälkeen, kun ehdotus oli Ståhlbergin 1917
johtaman perustuslakikomitean työn pohjana. Leo Mechelinin hallitusmuotoluonnoksen sisältö
vastasi monelta osin vuonna 1919 hyväksyttyä hallitusmuotoa.
Vuoden 1919 hallitusmuoto, ajan kuluessa tehtyine täydennyksineen, oli voimassa aina vuoteen
2000, jolloin eduskunta sääti Suomen perustuslain (731/1999). Siihen yhdistettiin voimassa
olleet perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädetyt lait: hallitusmuoto (1919), valtiopäiväjärjestys (1928), laki valtakunnan oikeudesta (1922) ja laki eduskunnan oikeudesta tarkastaa
valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen virkatoimien
lainmukaisuutta (1922).
Huomattavaa on, että monet Suomen perustuslain perusasioista sisältyvät jo vuoden 1919
hallitusmuotoon. Lyhyt historian tarkastelu osoittaa, että Leo Mechelin on ollut kaukokatseinen
ja hyvin merkittävä henkilö Suomen valtiollisessa kehityksessä, ja ansaitsee tulla näyttävästi
huomioiduksi hallitusmuodon 100-vuotispäivänä.

Käytettyjä lähteitä
Stubb Elisabeth: Leo Mechelin, senaattorin elämäntarina Nokian perustamisesta sortovuosiin
ja naisten äänioikeuteen. Info Kustannus Oy 2018. Helsinki.
Häikiö Martti: 14 askelta Suomen itsenäisyyteen. Edita 2019 Helsinki.
Mechelin Leo: Uusi hallitusmuoto. Teoksessa Murrosajoilta muistoja ja kokemuksia. 1 s. 81113. Werner Söderström Osakeyhtiö 1913. Porvoo.
Kartano, kylä ja koulu. Kun Janakkalan erämaahan luotiin malliyhteiskunta ja koulu. Peltotalo
Pekka (toim.). Mandat kustannus 2008. Hämeenlinna
Riepula Esko, Kultalahti Jukka & Pohjolainen Teuvo. Kenellä valta valtiossa. Kuninkaiden ja
säätyjen vallasta kansan valtaan. Perustuslakiemme pitkä kaari. Vastapaino 2019. Tampere
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Hyvät sukulaiset!
Sukuseuramme on kuluvalla toimintakaudella tehnyt varsinaisen ”digiloikan”. Syksyllä 2017 otimme
käyttöön sähköisen jäsenrekisterin ja syksyllä 2018 saimme skannattua sukukirjan ’Leo ja muut
Mechelinit’. Tämän vuoden alkupuolella muokkasimme skannaustuloksen sellaiseen muotoon, että
se oli mahdollista julkaista verkossa jäsensivuilla. Jäsensivut avasimme 19.3.2019. Meillä on nyt
käytössämme hyvät välineet sääntöjemme mukaiseen toimintaan kerätä ja tallentaa suvun ja suvun
jäsenten vaiheita koskevaa aineistoa sekä samalla jakaa sitä jäsenten tietoon.
Sähköiset välineet ovat tehokkaita ja nopeita tiedotusvälineitä. Niiden rinnalla tarvitsemme kuitenkin
perinteistä paperilla postitse tapahtuvaa viestintää. Suku-Uutiset on jäsenille edelleen tärkeä lehti.
Kaikilla ei ole käytössään sähköpostia eikä internetyhteyksiä. Neljäsosalla jäsenistä ei ole
sähköpostiosoitetta ja toisaalta vain neljäsosa jäsenistä on tähän mennessä asettanut itselleen
salasanan jäsentietoihin eli on mahdollisesti tutustunut jäsensivuihin. Tämän takia tässä SukuUutisissa esitellään laajasti jäsensivustoa. Jotakin uutta uskon löytyvän niillekin, jotka ovat jo
jäsensivuihin tutustuneet, esimerkiksi sukuhaarojen tarkastelusta.
Jäsensivuilla julkaistut perhetaulut täydentyvät jatkuvasti. Ne eivät kuitenkaan täydenny itsestään
ilman jäsenten apua. Elossa olevien sukupolvien osalta perhetauluja täydennetään vain perheiden itse
antamilla tiedoilla. Toivon, että jäsensivut kiinnostavat jäsenistöä ja innostavat jäseniä täydentämään
perhetaulujen tietoja sekä lähettämään muutakin suvun vaiheisiin liittyvää aineistoa jäsensivuilla
julkaistavaksi.
Sukuseuran kannalta on toivottavaa, että eri sukuhaaroista löytyisi joku aktiivinen jäsen, joka kerää
tietoja laajemmin sukuhaarasta esim. sisarusten ja serkkujen perheistä ja toimii yhteyshenkilönä
sukuseuran suuntaan. Kun aineistoa jonkin sukuhaaran osalta on kertynyt riittävästi, on sen jälkeen
varsin pieni ponnistus julkaista sukuhaarasta oma sukukirja. Tällaisesta on hyvä esimerkki sukukirjan
lisäosa ’Jacob Mecklinin jälkeläisten Karjalan kierros’ (Henna Mecklin, 2008)
Innostuin viime talvena itse keräämään tietoja omasta sukuhaarastani. Pyysin sisaruksiani ja
serkkujani päivittämään omia perhetaulujaan ja pyytämään edelleen omia jälkeläisiään tekemään
omat perhetaulunsa. Tietojen kerääminen on ollut hyvin antoisaa. On tullut elvytettyä vanhoja
suhteita sukulaisiin ja on syntynyt myös aivan uusia yhteyksiä. Kiitos kaikille tietojen keräämisessä
auttaneille. Muutamassa kuukaudessa sain koottua jo 58 perhetaulua. Homma on vielä kesken ja
jatkan sitä, kun siihen löytyy taas sopivasti aikaa ja intoa.
Sukuseuraan on tämän vuoden aikana liittynyt kaikkiaan 11 uutta jäsentä. Jäsenmäärä on säilynyt
kutakuinkin ennallaan noin 190 jäsenessä. Jäsenten mediaani-ikä on peräti 68 vuotta, eli puolet
jäsenistä on yli 68 vuotiaita. On selvää, että jäsenistöstä on luonnollista poistumaa vanhimmasta
päästä. Uudet jäsenet ovat jatkuvasti tervetulleita. Jäsenmaksu on vain 15 euroa vuodessa eikä sitä
laskuteta liittymisvuodelta. Kannustakaa myös jälkeläisiänne mukaan sukuseuraan. He voivat
joissakin tapauksissa olla myös vanhemman jäsenen apuna, vaikkapa tutkimassa kanssanne
jäsensivustoa tai kirjaamassa muistiin suvun historiaa.
Myös sukuneuvostoon tarvitaan uusia jäseniä (kts. ’Palvelukseen halutaan’ -ilmoitus toisaalla tässä
lehdessä). Tavoitteena on etsiä sopivia ehdokkaita sukuneuvostoon ja valmistella sukuneuvoston
kokoonpanosta esitys sukukokoukselle, joka varsinaisesti valitsee sukuneuvoston puheenjohtajan ja
jäsenet. Erittäin tärkeätä on löytää sukuneuvostolle uusi puheenjohtaja. Toivomme, että jäsenet myös
tuovat aktiivisesti esiin sopivia ehdokkaita.
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Seuraavan sukujuhlan pitopaikaksi on valittu Hotelli Rauhalahti Kuopiossa. Paikka on varmasti tuttu
suurelle osalle jäsenistöä. Suvun kokoontuminen Kuopioon on tavallaan paluuta juurille.
Suku on ollut menneinä vuosisatoina hyvin savolainen. Sukuseuran perustamis- ja kotipaikka on
Kuopio. Savossa asuu sukuseuran jäsenistä edelleen noin neljäsosa. Hyvin monella muualla asuvalla
on sukulaisia Savossa. Kuopio on siten hyvin keskeinen kokouspaikka.
Sukujuhlan ohjelmaa pyrimme suunnittelemaan ajatuksella, että kokoontumisessa pääasiana on
sukulaisten keskinäinen tapaaminen. Siihen tarvitaan riittävästi aikaa. Rauhalahdessa on hyvin
monipuoliset majoitusmahdollisuudet. Pyrimme neuvottelemaan Hotelli Rauhalahden kanssa
edulliset majoituspaketit yhdeksi - kahdeksi yöksi. Rauhalahdessa on monenlaisia aktiviteetteja ja
Kuopiossa paljon erilaisia tapahtumia ja mielenkiintoista nähtävää. Pääosa sukujuhlan ohjelmasta ja
varsinainen sääntömääräinen sukukokous on lauantaina 1.8.2020. Ainakin perjantai-illaksi on
tarkoitus järjestää yöpyjille yhteinen illanvietto.
Sukujuhlan ohjelmasta ja järjestelyistä sekä ilmoittautumisohjeet kerromme tarkemmin keväällä
ilmestyvässä Suku-Uutisissa ja kotisivuillamme. Merkitkää ajankohta kalenteriin ja varatkaa
sukujuhla ensi kesän ohjelmaanne. Innostakaa mukaan myös jälkikasvuanne ja mahdollisimman
monta serkkuanne ’serkkutapaamiseen’. Toivomme, että Rauhalahteen saadaan koolle runsaasti
Mechelinuksia.
Kiitän sukuneuvoston jäseniä kuluneesta vuodesta ja toivotan kaikille jäsenille mukavaa loppuvuotta
sekä Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2020.
Pekka Meklin
puheenjohtaja

Sukukokous 2020
Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio
31.7.2020 – 1.8.2020 – 2.8.2020

https://www.rauhalahti.fi/
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Sukukirjan digitoinnin ansiosta syntyi runsaasti aineistoa netissä jäsensivuilla julkaistavaksi.
Jäsensivut ovat kuitenkin paljon muuta kuin vain tietokoneelta luettava sukukirja. Jäsensivut ovat nyt
paikka, jossa on kattavasti esitettynä tehtyjen sukututkimusten tulokset, luetteloitu sukua sekä
taltioitu suvun historiaa ja sukuun kuuluvien henkilöhistoriaa. Sivut täydentyvät jatkuvasti sitä mukaa
kuin saadaan uutta tietoa ja uutta aineistoa.
Sukukirjan artikkelit ja tarinat on jäsensivuilla julkaistu muutamana pdf-tiedostona, yhteensä noin
150 sivua. Sisällöllisesti ne vastaavat kirjaa, ulkoasu ja asettelu poikkeavat jonkin verran.
Sivustolle voidaan tallettaa kaikkea muutakin sukuun ja suvun historiaan liittyvää aineistoa.
Jäsensivuja on mahdollista kehittää myös uutiskanavana. Toistaiseksi sieltä löytyy pieni uutispalsta.
Sivustolla on myös jo aiemmin sukuneuvoston käytössä ollut asiakirja-arkisto, josta löytyvät mm.
sukukokousten ja sukuneuvoston kokousten pöytäkirjat vuodesta 2011 alkaen.

Perhetaulujen digiversiot
Jäsensivujen keskeisin sisältö ovat digiversiona julkaistut perhetaulut. Tietoja on nyt mahdollista
ylläpitää ja julkaista "ajantasaisesti".
Perhetaulujen digiversiot syntyivät seuraavalla tavalla:
•
•
•

•
•
•

sukukirja skannattiin Jyväskylän yliopistossa robottiskannerilla
skannaustuloksena saatu pdf-tiedosto käsiteltiin tekstintunnistusohjelmalla
tekstintunnistuksen jälkeen pdf-tiedosto muutettiin pienemmissä osissa tekstitiedostoksi, siitä
jokainen perhetaulu yksi kerrallaan kopioitiin tekstinkäsittelyohjelmaan, suoritettiin oikoluku,
korjattiin tekstintunnistuksen jälkeiset virheet, suoritettiin asettelu- ja muotoilukorjauksia
sekä luotiin linkit taulujen välille
taulujen asettelussa on noudatettu kirjan esitystapaa - sisennyksin ja rivivälein on pyritty
saamaan esitystapa selkeäksi ja helposti luettavaksi
jokainen perhetaulu on omalla sivullaan - se helpottaa ylläpitoa
perhetauluja ylläpidetään tekstinkäsittelyohjelmalla, mutta verkossa julkaisemista varten ne
muunnetaan pdf-tiedostoiksi
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Koska isojen tiedostojen käsittely on työlästä, koottiin kirjan perhetaulut ensimmäisessä vaiheessa
kuudeksi kokonaisuudeksi. Osat muotoituivat ilman ennakkosuunnitelmaa työn edetessä niin, että ne
muodostavat jonkinlaiset kokonaisuudet "sukuhaaroittain". Osakokonaisuudet ovat seuraavat:
Osa 1 Taulut 1 – 115

Osa 4 Taulut 378 – 429

Osa 2 Taulut 116 – 196

Osa 5 Taulut 430 – 623

Osa 3 Taulut 197 – 377

Osa 6 Taulut 624 - 661

Perhetauluihin tehtiin toisessa vaiheessa sellaisia korjauksia ja täydennyksiä, joita on vuosien varrella
tullut sukuneuvoston tietoon, sekä lisättiin myös melkoinen määrä uusia perhetauluja. Täydennyksiä
on nyt tehty noin 110 tauluun ja uusia tauluja on tähän mennessä tehty noin 100 kpl.
Sukukirjan ilmestymisen jälkeen on tehty useita sukututkimuksia. Pienemmät niistä on huomioitu
lisäämällä perhetauluja sukukirjan taulujen oheen eli sisältyvät em. lukuihin. Kaksi suurinta
sukututkimusta; sukukirjan julkaistu lisäosa ”Jacob Mecklinin jälkeläisten Karjalan kierros” sekä
selvitys Pukkilan kartanon tilanhoitaja pehtoori Jacob Mechelinin (s.1733) jälkeläisistä, on liitetty
mukaan alkuperäisessä muodossaan.
Sukukirjassa on esitetty myös kaksi tutkittua sukuhaaraa: taulut 663 - 675 ja taulut 676 - 678, joita ei
ole pystytty yhdistämään kirjassa esiintyviin muihin sukuhaaroihin, mutta kirjan tekijät ovat
halunneet kuitenkin ottaa ne mukaan kirjaan. Ne on julkaistu osassa ’Muita sukuhaaroja’, samoin
vastaava, uusi tutkittu sukuhaara; kersantti Jakob Mechelin (s.1778) ja hänen jälkeläisensä (Henna
Mecklin 2018).
Työn edetessä syntyi idea erottaa edesmenneet sukupolvet I – IX omaksi kokonaisuudeksi. Tämä
kokonaisuus pitää silloin sisällään varsinaisten sukututkimusten tuloksina saadun osuuden ja henkilöt
X sukupolveen saakka. Tähän kokonaisuuteen saadaan lisää tietoa lähinnä vain sukututkimuksen
kautta.
Sukupolvi IX on syntynyt pääosin 1800-luvun jälkipuoliskolla. Lähtökohtana IX sukupolven
perhetaulut muodostettiin kokonaisuudet nykyisistä, elossa olevista sukupolvista. Näin muodostui
tutkituista sukuhaaroista noin 50 sukuhaaraa, joilla on jälkeläisiä X sukupolven jälkeen. Näihin
kokonaisuuksiin uudet tiedot saadaan lähinnä vain perheiden itsensä ilmoittamina.
Jäsensivuilla on nähtävissä yksinkertainen perhetaulukaavio sukupolvesta I sukupolveen IX
ulottuvista sukuketjuista. Kaaviota ja sukuhaaroja tarkastellaan erikseen toisaalla tässä lehdessä.

Tietoturvallisuus
Jäsensivut on rakennettu jäsenrekisterin yhteyteen. Näin on ollut mahdollista luoda salasanalla
suojattu sivusto, jonka tietoturvallisuus on korkeata tasoa. Käyttäjätunnuksena toimii jäsentietoihin
tallennettu sähköpostiosoite. Salasanansa jokainen käyttäjä tallentaa itse jäsentietoihin. Salasanaa ei
jäsentiedoista näe kukaan. Sivustolle kirjautumisohjeet sekä linkki jäsensivuille löytyvät seuran
kotisivuilta www.mechelinus.fi Jäsensivut kuten myös sukuseuran kotisivut toimivat kaikilla
päätelaitteilla; tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla.
Elossa olevien henkilöiden henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja on tärkeä asia. Sitä varten olemme
laatineet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen selosteen henkilötietojen
käsittelytoimista Sukuseura Mechelinus ry:n sukututkimustoiminnan yhteydessä. Se on luettavissa
sekä kotisivuilta että jäsensivuilta.
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Henkilökohtaisilla salasanoilla suojatut jäsensivut on tehty siksi, että siellä voidaan turvallisesti
julkaista myös elossa olevien henkilöiden sukukirjassa olevia tietoja, joita vain sukuseuran
rekisteröityneet jäsenet pääsevät lukemaan. Tietoturvasta on vastuu osaltaan myös jäsenillä.
Rekisteristä ei luovuteta henkilötietoja mihinkään. Seuran jäsenet eivät myöskään saa missään
tapauksessa kopioida sukutaulujen tietoja elävien henkilöiden osalta avoimiin sukupuuohjelmiin
(esim. MyHeritage ja Geni). Mitään perhetaulutiedostoja ei saa ladata avoimille sivustoille (esim.
docplayer.fi)

Perhetaulujen täydentäminen
Elossa olevien sukupolvien osalta perhetauluja täydennetään vain perheiden itse antamien tietojen
avulla. Tarkastele oman perheesi taulua, kirjaa täydennystarpeet ja lähetä tiedot sukuseuralle.
Toivottavaa on, että saamme taltioitua perhetauluihin myös henkilöhistoriaa. Voitte jokainen itse
päättää, mitä haluatte lyhyesti kertoa itsestänne kuten koulutus, työura, asuinpaikat, harrastukset,
yms. Tärkeätä on saada jälkipolville talteen tietoa myös edesmenneiden tai iäkkäiden vanhempiesi ja
isovanhempiesi vaiheista varsinkin, jos sukukirjassa olevat tiedot ovat niukat. Myös suvun ja
sukulaisten historiaan liittyviä juttuja ja tarinoita otamme mielellämme vastaan ja julkaisemme niitä
jäsensivuilla.
Sukuseuran kannalta on toivottavaa, että eri sukuhaaroista löytyisi joku aktiivinen jäsen, joka kerää
tietoja laajemmin sukuhaarasta esim. sisarusten ja serkkujen perheistä ja toimii yhteyshenkilönä
sukuseuran suuntaan.
Aineistoa voi lähettää sähköpostilla (sukukirja@mechelinus.fi) tai perinteisesti paperilla postitse
toistaiseksi osoitteella Sukuseura Mechelinus, Santuntie 6, 01900 Nurmijärvi.
Ennen kuin julkaisemme perhetauluihin saadun täydennyksen, lähetämme sen tarkastettavaksi ja
hyväksyttäväksi tietojen lähettäjälle joko sähköpostilla tai kirjeitse.
Jos sinulla ei ole sukukirjaa, mistä näkisit, mitä tietoa sinusta ja läheisistäsi on julkaistu, tai sinulla ei
ole nettiyhteyttä niin, että pääsisit katsomaan tiedot jäsensivuilta, voit pyytää sukuseuralta kopion
omasta ja läheistesi perhetauluista. Pyynnön voit tehdä puhelimitse (040 5517 261) tai kirjeitse.

Pidä jäsentietosi ajan tasalla
Jäsensivulla selaimen oikeassa yläkulmassa näkyy etunimesi. Sitä klikkaamalla avautuu valikko,
mistä voit avata sukuseuran jäsenrekisterissä olevat tietosi ja tarvittaessa muuttaa niitä milloin
tahansa. (Pienellä näytöllä näkyy nimen sijasta Minä - valikko)
Sukuseura lähettää jäsenrekisterissä oleviin sähköpostiosoitteisiin vähintään kerran vuodessa
jäsentietojen tarkastuspyynnön. Viimeksi tarkastuspyyntö on lähetetty lokakuussa. Jos et ole saanut
tarkistuspyyntöä, ja Sinulla on sähköpostiosoite, tarkoittaa se, että sähköpostiosoite puuttuu
jäsentiedoistasi tai se ei ole toimiva. Siinä tapauksessa ole hyvä ja ilmoita sähköpostiosoitteesi
osoitteeseen sukuneuvosto@mechelinus.fi.
Jos et käytä sähköpostia, voit tarkistaa rekisterissä olevat tietosi puhelimitse lähettämällä muuttuneet
tiedot tai yhteydenottopyynnön tekstiviestillä numeroon 040 5517 261.
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Mechelinus-suvun sukuhaarojen tarkastelua
Pekka Meklin

Kun perhetaulut taulu kerrallaan oikoluettiin ja käsiteltiin jäsensivuilla julkaisua varten, syntyi idea
rakentaa perhetauluista samalla yksinkertaista kaaviota. Kaaviossa on nyt noin 900 perhetaulua,
jotka jakaantuvat sukupolvittain seuraavasti: (sukupovi I = Lauri Tuomaanpoika, s. noin 1600)
I
1

II
1

III
2

IV
6

V
20

VI
32

VII
54

VIII
65

IX
79

X
126

XI
223

XII
211

XIII
76

XIV
6

Jäsensivuilla on julkaistu perhetaulukaavio, jossa on esitetty perhetaulut sukupolvista I - IX siten,
että mukana ovat vain niiden sukuhaarojen perhetaulut, joilla on jälkeläisiä X sukupolvessa.
Kaaviosta on siis poistettu ne sukuhaarat, jotka päättyvät ennen sukupolvea IX, tai joita ei ole
tutkittu IX sukupolveen saakka. Kaavion perhetaulumäärät ovat sukupolvittain seuraavat:
I
1

II
1

III
2

IV
3

V
5

VI
12

VII
21

VIII
34

IX
79

Kaavion avulla muodostui vähitellen selkeämpi käsitys sukuhaaroista. Jokainen perhetaulu on
kaaviossa solmukohta, joka voi olla sukuhaaran lähtökohtana riippuen, mistä sukupolvesta alkaen
sukuhaaraa halutaan tarkastella. Perhetaulujen lukumäärä siis osoittaa, kuinka moneen ko.
sukupolvesta alkavaan sukuhaaraan kuuluu tutkitusti nykyisiä sukupolvia. Mielenkiintoinen
havainto on, että nykyisten sukupolvien sukuhaaroja on suhteellisen vähän, vaikka perheissä on
ollut paljon lapsia. Sukupolveen IX kuuluvat ovat syntyneet pääosin 1800-luvun jälkipuoliskolla.
Jos tarkastellaan vain nykyisten elossa olevien sukupolvien sukuhaaroja, on kaaviosta poistettava
vielä ne sukuhaarat, joissa ei ole perhetauluja enää X sukupolvessa.
Tällöin kaavion taulumäärät sukupolvittain ovat:
I
1

II
1

III
2

IV
3

V
5

VI
12

VII
20

VIII
28

IX
53

Kaaviot ovat niin suuria, että niitä on mahdotonta julkaista tällaisessa lehdessä. Jotta sukuhaaroista
saisi tässä yhteydessä jonkinlaisen käsityksen, on seuraavalla aukeamalla esitetty hyvin typistetty
kaavio. Siinä on esitetty vain ne sukuhaarat, joihin kuuluu sukuseuran jäseniä 31.7.2019.
Sukuseuran jäsenet ovat XI, XII ja XIII sukupolvea. Kaaviossa ovat näkyvissä esi-isät vain
sukupolvista II – V sekä IX sukupolven esivanhemmat. Jäsenet ovat siten joko heidän lapsen lapsia,
lapsen lapsen lapsia tai lapsen lapsen lapsen lapsia. Jäsensivuilla perhetaulut on koottu kuudeksi
osakokonaisuudeksi. Kaavion osanumerot ja värit osoittavat, mistä osasta mikin sukuhaara löytyy.
Jos kaavion voisi esittää täydellisenä olisi siinä perhetauluja sukupolvittain (I – IX) seuraavasti:
I
1

II
1

III
2

IV
3

V
4

VI
10

VII
15

VIII
21

IX
31

I Sääntöjen mukaan sukuseuran varsinaiseksi jäseniksi voi liittyä jokainen Jaakko Laurinpojasta,
Janakkalan, nyk. Hausjärven Karhin kylästä ja hänen vaimostaan Valpuri Henrikintytär Mäkkilästä,
Helsingin, nyk. Espoo Mäkkylästä, polveutuva jälkeläinen ja hänen puolisonsa. Kaikki sukuseuran
jäsenet ovat siis Jaakko Laurinpojan (s. noin 1640, taulu 2) sukuhaaraa.
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II Jaakko Laurinpojan jälkeen suku haarautuu kahden pojan Henrikin ja Erikin haaroiksi. Tämän
vuoden kesäkuun loppuun saakka kaikki sukuseuran jäsenet olivat Henrik Mechelinin (s. 4.12.1670,
taulu 3) sukuhaaraa, kunnes heinäkuussa liittyi Erik Mechelinin (s. noin 1673, taulu 653) haarasta
sukuseuraan 9 uutta jäsentä (kts. uutinen toisaalla tässä lehdessä)
III Henrikillä oli kaikkiaan 7 lasta. Heistä viidellä oli jälkeläisiä, mutta vain kahden pojan; Petterin
ja Henrikin jälkeläisiä on tutkitusti nykysukupolvissa. Petter Mechelinin (s. noin 1705, taulu 4)
haaraan kuuluu sukuseuran jäsenistä 100, Henrik Mechelinin (s. 1707, taulu 379) haaraan 82
jäsentä.
IV Petter Mechelinin 5 lapsesta kahdella pojalla - Pehr ja Jacob - on jälkeläisiä nykysukupolvissa.
V Pehr Mechelinin (s. 17.2.1730, taulu 12) haaran perhetaulut ovat jäsensivuilla osassa 1.
Sukuseuran jäsenistä haaraan kuuluu 31 jäsentä. Seuraavassa sukupolvessa haara jakautuu 4
nykysukupolviin saakka ulottuvaan haaraan.
V Jacob Mechelinin (s. 1735, taulu 116) haaraa on jäsensivuilla sekä osassa 2 että 3. Osassa 2 ovat
Jacobin pojan Pehr Mechelinin (s. 10.6.1754, taulu 117) jälkeläiset, osassa 3 Jacobin pojan Jacob
Mechelinin (s. 25.5.1759, taulu 197) jälkeläiset lukuun ottamatta tauluun 353 (Josef Juuso Mäklin)
johtavaa haaraa, joka on Jacobin pojan Josef Mechelinin (s. 2.2.1775, taulu 349) jälkeläisiä.
Kaikkiaan Jacob Mechelinin (s. 1735, taulu 116) haaraan kuuluu yhteensä 69 sukuseuran jäsentä.
IV Henrik Mechelinillä (s. 1707, taulu 379) oli kaikkiaan 10 lasta, mutta sukuseuran jäseninä on
vain yhden pojan, Carl Mechelin (s. 1732, taulu 380) jälkeläisiä. Alkuperäisestä sukukirjasta
puuttuu Henrikin poika Jacob Mechelin (s.1733). Hänen jälkeläisistään on jäsensivuille liitetty
myöhemmin tehty erillinen sukuselvitys (Pukkilan kartanon tilanhoitaja pehtoori Jacob Mechelin,
yhteensä 37 perhetaulua). Siinä muutama taulu ulottuu nykysukupolviin, mutta haarasta ei ole
yhtään sukuseuran jäsentä.
V Carl Mechelinin (s. 1732, taulu 380) sukuhaaraa on jäsensivuilla osassa 4 ja 5.
Osa 4 sisältää Carl Mechelinin ja hänen ensimmäisen puolisonsa Walborg Pursiaisen pojan
Jacob Mechelinin (s.1761, taulu 381) jälkeläiset. Sukuseuran jäsenistä tähän haaraan kuuluu
25 jäsentä. Huom. IX sukupolvessa näkyvän Wilhelm Mäklinin (s. 2.2.1848, taulu 3-HM) isä
on pitäjän seppä Jacob Mechelin (Mecklin) s.1815, josta alkaa sukukirjan lisäosa (Henna
Mecklin 2005).
Osa 5 sisältää Carl Mechelinin ja hänen toisen puolisonsa Kristina Hiltusen pojan Henrik
Mechelinin (s.1772, taulu 431) jälkeläiset. Sukuseuran jäsenistä tähän haaraan kuuluu 57
jäsentä.
Sukuneuvoston jäsenet kuuluvat seuraaviin sukuhaaroihin (IX sukupolvi)
Jari Merjovaara
Miikka Meklin
Leena Meklin
Päivi Mecklin

95
175
206
283

Henna Mecklin
Pekka Meklin

3-HM
436

Pekka Meklin s. 3.7.1873
Wilhelm Ville Meklin s. 16.9.1843
Petter Wilhelm Meklin s. 29.3.1866
Konstantin Mäklin s. 26.12.1867
Wilhelm Mäklin s. 2.2.1848
Petter Mecklin s. 7.4.1883
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Sukuseuran jäsenten esi-isät ja jäsenmäärät
sukuhaaroittain IX sukupolvesta alkaen

Oskar Mäklin s.7.11.1873
Pekka Mäklin s. 29.6.1869
Paavo Juho Mäklin s. 25.1.1875
Antti Wilhelm Mäklin s. 14.12.1888
Johannes Meklin s. 3.5.1874
Laina Eriika Mecklin s. 23.3.1901
Elina Mecklin s. 19.2.1908
Otto Mecklin s. 3.3.1893
Erkki Antti Mecklin s. 24.3.1903
Pekka Meklin s. 3.7.1873

82-84
86
96-111b

2
5
1
2
1
2
2
2
1
13

Taavetti Mechelin s. 8.11.1848
Wilhelm Ville Meklin s. 16.9.1843

122-170
176-187a

17
13

Petter Wilhelm Meklin s. 29.3.1866
Herman Meklin s. 13.1.1878
Taavetti Meklin s. 13.2.1884
Konstantin Mäklin s. 26.12.1867
Matilda Mäklin 28.9.1882
Johannes Mäklin (Valta) s. 11.9.1885
Josef Mechelin s. 10.9.1842
Abel Meklin s. 16.1.1858
Josef Juuso Mäklin s. 25.11.1863

207-209a
217-252
255-262
284-313
317A-317V
318-326
331-341
344a
354-357

4
10
3
13
5
1
1
1
1

Wilhelm Mäklin s. 2.2.1848
Antti Vilhelm Meklin s. 7.10.1854
Johannes Juho Mäklin s. 17.6.1839

4-64 (HM)
385a-408
414-421

18
5
2

437-449
453-504
513-552
558-566
569-572
574-592

20
20
7
4
1
5

Osa2

121
175

Osa 3

206
216
254
283
317
318
330
344
353

Osa 4

3-HM
385
413

Osa 5

436
452
512
557
568
573

Osa6

653 Erik Mechelin
s. noin 1673

Osa 1

19
38
46
55
68
78a
78b
81
85
95

116 Jacob Mechelin s. 1735

IX
Taulu

12 Pehr Mechelin s.17.2.1730

379 Henrik Mechelin s. 1707

V

380 Carl Mechelin s. 1732

IV

4 Petter Mechelin
n. s. noin 1705

III

3 Henrik Mechelin s. 4.12.1670

2 Jaakko Laurinpoika s. noin 1640

II

Perhe- Jäsentaulujen määrä
nrot

Sukupolven IX esivanhempi

Petter Mecklin s. 7.4.1883
Lauri Mäcklin s. 11.2.1876
Adam Meklin s. 2.10.1857
Adam Mäklin s. 28.8.1860
Anna Aliina Mäklin s. 19.12.1887
Taavetti Mäklin s. 28.12.1891

655IX August Pesonen s. 2.11.1850
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20-30
39-45
47-54
56-60
69-75
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MECHELINUSTEN ISÄLINJAN DNA-TESTAUS
Päivi Mecklin

Sukuseurat haluavat tyypillisesti selvittää pitävätkö kirkonkirjat paikkansa, ovatko sukukirjaan
kirjatut sukuhaarat tai samaa sukunimeä kantavat suvut myös geneettisesti sukua ja millainen
muuttoliike eri suvuilla on ollut nyky-Suomen alueella. Sekä tietysti mistä päin isälinja on tullut ja
milloin.

Lähtötilanne
Millainen olikaan Kuopion kappalaisen Henrik Jaakonpoika Mechelinin (k.1729) syntyperä?
Sukututkija Arvi Ilmoniemeä tämä kiinnosti Leo Mechelinin takia. Tästä löytyy useita lehtileikkeitä,
mutta varsinaiset tutkimustuloksensa hän julkaisi Suomen sukututkimusseuran Genos-lehdessä
8/1937.
Artikkelissa hän toteaa, että “Viitteet ovat siis selvät ja tietolähteitä on olemassa, ja sittenkin on
Henrik M:n vanhempien toteaminen mahdollisimman vaikea tehtävä”. Lisäksi hän toteaa: “Yhtä
kaikki monet seikat viittaavat juuri mainitun nimiseen porvariin Mechelinin isänä”.
Noiden viitteiden mukaan Henrik ja Erik Mechelinin isä oli Jaakko Laurinpoika (sukukirjan taulu 2),
joka hoiti tointaan Helsingin Tervasaaren terwapräkärinä ja sai vaimonsa Mäckilän Valpurin kanssa
kaksi poikaa. Jaakko Laurinpoika oli muuttanut Mäckylään Janakkalan (nyk. Hausjärven) Karhin
kylästä Kuumolan talosta. Kun Henrik ja Erik kouluttautuivat papeiksi, saivat he nimen Mecchelinus
silloisen asuinpaikkansa Helsingin Iso-Huopalahden Mäckylän mukaan (nyk. Mäkkylä Espoossa).
Ilmoniemen tutkimuksen loppukaneetti: “Jaakko Laurinpoika ja Valpuri Henrikintytär (Mäkkilä)
täyttävät mielestäni kaikki Henrik Mechelinin vanhemmille asetettavat "ehdot". Muihin
helsinkiläisiin Jaakkoihin liittyvä sukujohdon rakentelu ei ole ainakaan tämän kirjoittajaa johtanut
muuhun kuin kielteiseen tulokseen.”

Mitä DNA-tutkimus on vahvistanut?
Aloitimme dna-testauksen sukuseurana vuonna 2015, neljä vuotta sitten. Sitä ennen yksittäiset naiset
olivat teettäneet autosomaali- ja mitokondriotestejä, mutta yksikään mies ei ollut vielä tehnyt
isälinjatestiä y-kromosomistaan.
•
•
•

Autosomaalitesti (kromosomit 1-22, x) - osumat, joilla on yhteistä perimää kaikista sekalinjoista
(ns. etäserkkutesti, osumina luonnollisesti myös lähisuku), lisäksi etnisyysprosentit
Mitokondriotesti äitilinjasta (äidinäidinäidin….) - osumat, haplo ja reitti Afrikasta Suomeen
Y-kromosomitesti isälinjasta (isänisänisän….) - osumat, haplo ja reitti Afrikasta Suomeen

Löysin neljä sukuseuran jäsentä, jotka olivat halukkaita selvittämään Mechelinusten alkuperää. Nämä
neljä miestä ovat kaikki eri sukuhaaroista, viidensiä-kuudensia serkkuja keskenään. Kaikki ovat
kuitenkin sukukirjan taulun 3, Henrik Mechelinin, jälkeläisiä, sillä hänen veljellään Erik Mechelinillä
ei ole nykypäivään ulottuvia miespuolisia sukulinjoja, ainakaan kirkonkirjojen mukaan.
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Kun FamilyTreeDNA:n testitulokset tulivat, olivat kaikki neljä läheisiä osumia toisilleen Y67-tason
STR-testissä (short tandem repeat). Jo tuon perustestin tulosten perusteella pystyttiin sanomaan, että
kirkonkirjat pitävät paikkansa Henrik Mechelinistä nykypäivään noiden testattujen sukuhaarojen
osalta.
Tuo perustesti Y67 antoi Mechelinus-miehille tulokseksi arvioidun haploryhmän I-M253, joka on
syntynyt noin 23000 vuotta sitten. Kuten oheisesta kuvasta näkyy, I-haplo levittäytyi Lähi-idästä
jääkaudella Eurooppaan ja sen pohjoinen haara levisi Skandinaviaan ja Suomeen Tanskan tienoilta,
kun jääkausi väistyi.
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Suomalaisista miehistä n. 28% saa tuon tuloksen, mutta meidän Mechelinusten oksa on hyvin
harvinainen. Osumia Mechelinukset saivat vain kaksi. Toinen on ruotsalainen mies, jonka sukujuuret
ovat Linköpingissä Ruotsissa 1700-luvun alusta lähtien. Toinen on suomalainen mies, joka oli
teettänyt National Geographicin testin jo monta vuotta aiemmin, ja joka oli odottanut osumia kaikki
nuo vuodet. Hänen isälinjansa kaukaisin tunnettu mies oli asunut Asikkalassa 1600-luvulla, ja tämä
testattu oli jo saanut tarkemman haplon, I-BY316.
Päätimme jatkotesteistä; yhdelle Mechelinukselle tilattiin BigY-testi ja muille yksittäinen
pistemutaatiotesti, jolla vahvistettiin, että kuulumme tuohon samaan I-BY316 –haploon, joka on noin
2000-3000 vuotta sitten syntynyt. Kaksi vuotta sitten olimme siis puussa oksalla I-BY316, kaukana
nykytilanteesta. (Kts. pistemutaatiopuun vasen yläkulma).
Tarkempien testien jälkeen ainoa mitä voi tehdä, on tutkia ja opiskella ja odotella uusia osumia. Kului
puolitoista vuotta ja saimme osuman Ahvenanmaalta, kaksi vuotta odoteltuamme tulikin sitten
osuma, joka vie Hausjärvelle. Kuumolan talo ja tämän uuden osuman esi-isän asuinpaikka
Hausjärvellä ovat vain kahden-kolmen kilometrin päässä toisistaan. Tuo Ilmoniemen tutkimus
taitaakin pitää paikkansa! Viimeisimmät kaksi osumaa ovat tulleet tänä vuonna. Toinen heistä etsii
isäänsä, joka huhujen mukaan on Ahvenanmaalta kotoisin, ja toisen BigY-tulokset tulivat juuri tätä
artikkelia kirjoitettaessa. Oletimme jo perustestin perusteella, että tulokset hänen osaltaan vievät
Ahvenanmaan suuntaan ja näin kävikin. Tämän viimeisimmän osuman osalta isälinjassa päästään
varmasti vähän taaksepäin, kunhan löydämme Lars Stålt –nimiselle sotilaalle vanhemmat.
Testitulokset elävät koko ajan ja eri mutaatioiden aika-arviot tarkentuvat. Tällä hetkellä näyttää
vahvasti siltä, että “goottiklaanimme” on tullut Tanskasta Ruotsiin, sieltä Ahvenanmaalle ja sitten
eteläiseen Suomeen. Saman mutaation kantaja on aikoinaan lähtenyt etelää kohti ja nyt meillä on
osumina miehiä, joiden isälinjat vievät Ranskaan, Saksaan, Italiaan ja Sloveniaan. Tuo tekemäni
pistemutaatiopuu tulee lähivuosina täydentymään ja muuttumaan todella paljon, kun uudet
testitulokset ja mahdolliset muinaisnäytetulokset antavat tutkijoille lisätietoa.

Mitä on vielä testaamatta?
BigY-testattu Mechelinus on nyt terminaalihaplossa (omalla pääteoksallaan) I-Y89083 ja muut kolme
testattua ovat jämähtäneet kaksi vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen oksalle I-BY316. Jos
korottaisimme heidän testejään, saisimme tarkan kuvan eri Mechelinus-sukuhaaroista ja mutaatioista,
noista sukuhaarojen korvamerkeistä.
Olemme nyt testanneet neljä mieslinjaa, mutta ne kattavat vain osan Jaakon ja Valpurin
poikajälkeläisistä. Sukukirjan julkaisun jälkeen on löytynyt myös sellaisia haaroja, jotka olivat
jääneet alun perin tutkimatta. Näistä joistakin olisi hienoa saada DNA-näyte. Jos kiinnostuit tai
muuten vain haluat tietää DNA-sukututkimuksesta lisää, niin ota yhteyttä!
Lähteet: Genos 8/1937, FamilyTreeDNA, YFull, I-Z63 –kansainvälinen dna-projekti,
I1 Suomi Finland dna-projekti
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Sukuseuraan liittyneet Erik Mechelinin haaran uudet jäsenet
Olemme helsinkiläinen perhe ja tiedot nyt 73 -vuotiaan äitimme sukutaustasta ovat olleet tähän
asti meille melko puutteelliset. Olen itse perheemme vanhin tytär ja oma 26 -v. tyttäreni Jenni
Mämmi kiinnostui sukujuuristaan noin vuosi sitten ja teki DNA -testin sukutaustamme
selvittämiseksi. Kukaan ei suvustamme ollut tätä ennen minkäänlaista tutkimusta asiasta
tehnyt, joten siinä mielessä mielenkiinnolla odotimme tuloksia. Yllätys olikin varsin suuri, kun
äitimme isän puolelta löytyivät varsin mielenkiintoiset sukujuuret 1600 -luvulle asti. Olemme
Jaakko Laurinpojan ja Valpuri Heikintytär Mäkkylän nuoremman pojan Erik Mechelinin
jälkeläisiä, ensimmäisiä hänen jälkeläisiään tässä sukuseurassa, johon meillä on ollut kunnia
liittyä.
Erikille syntyi Elisabeth Hoffreniuksen kanssa v. 1706 poika Jakob Mechelin (toimi
myöhemmin nimismiehenä), joka avioitui Anna Johansdr. Gummeruksen (s. 1704) kanssa.
Annan isoisä oli Henrik Josefsson Gummerus, joka toimi Oriveden kirkkoherrana. Myös Annan
isä, Johannes Henriksson Gummerus (s. 1669), jatkoi pappisuvun perinteitä ja toimi Iisalmessa
kappalaisena.
Anna ja Jakob saivat tyttären Elisabeth v. 1727, joka avioitui iisalmelaisen talollisen Petter
Lappalaisen kanssa, he saivat 9 lasta. Heistä Anna Lappalainen (s. 1748) meni naimisiin
talollisen kuudennusmiehen (tark. seurakunnan vanhin, kyläntarkastaja) August Pesosen
kanssa ja he saivat pojan. Hänen poikansa Petter Pesonen (s. 1817) on äitimme isän Pekka
Pesosen (s. 1894) isänisä.
Liityimme ilolla tähän sukuseuraan koko perheen voimin - myös nuorisomme innostui asiasta,
joten jäsenmäärä lisääntyi myötämme kerralla yhdeksällä henkilöllä. Sukujuurien löytyminen
on ollut äidillemme arvaamattoman merkityksellinen asia, josta hän on suuresti kiitollinen.
Olemme kaikki mielenkiinnolla tutustuneet mm. Leo Mechelinin valtavaan elämäntyöhön sekä
merkitykseen Suomen historiassa.
Kiitokset myös Pekka Meklinille, joka lämpimästi on toivottanut meidät tervetulleeksi
sukuseuraan.
Ystävällisesti Sari Nissinen-Mämmi koko perheemme puolesta
Oli iloinen yllätys, kun Sari Nissinen-Mämmiltä tuli heinäkuun alussa sukuseuran
jäsenhakemus. Siinä hän esitti perusteellisesti sukuketjulla olevansa Jaakko Laurinpojan ja
Valpuri Heikintyttären toisen pojan Erikin jälkeläinen. Aivan mahtavaa, että Erik Mechelinin
jälkeläisistä löytyi sukuseurasta kiinnostuneita henkilöitä.
Sukukirjassamme Erikin jälkeläisistä on hyvin vähän tietoa, perhetauluissa 653 – 661 on Erikin
jälkeläisiä vain 2-3 sukupolvea. Nyt on saatu sukuseuraan jäseniä ainakin yhdestä sukuhaarasta
alkaen taulusta 655 Elisabeth Mechelin.
Pekka Meklin

16

’Sarjassa sukulaiset harrastavat” (teksti Pekka Meklin / Sirpa Mäklin)

Tuajamateatteri
Mikä ihmeen Tuajamateatteri? Ohjelmaesitteessä 2019 on näytelmä ”Ylihuomenna hän tulee”,
käsikirjoitus Matti Martikainen, ohjaus Sirpa Mäklin, pääosassa Timo Mäklin, puvustus Sirpa
Mäklin, lavastus Timo Mäklin, tekninen apu Minna Mäklin. Kysytään Sirpalta, mistä on kyse?
Ylä-Savossa, Sonkajärvellä toimii vuonna 2004 perustettu harrastajateatteri - PAISUAN
TUAJAMATEATTERI. Teatteria voisi sanoa "rospuutto teatteriksi", koskapa näytökset keskittyvät
huhti-toukokuulle. Näyttelijöitä on 10-12, lisäksi tekniikka henkilöt ja muut tärkeät taustahenkilöt.
Teatterilla on oma käsikirjoittaja Matti Martikainen, mutta kuuluisiakin tekstejä on ohjelmistossa
ollut, kuten v. 2009 Juhani Ahon Rautatie, jossa Liisan roolissa hääräili Sirpa Mäklin ja kaiken
maailman humuna Timo Mäklin. Sirpa on teatterin perustajanäyttelijä ja Timo toimi alkuvuodet
lavastajana, mutta sittemmin teatterikärpäsen puraisemana on ollut näyttämöllä jopa päärooleissa.
Sirpa on näyttelemisen lisäksi toiminut puvustajana ja kahden näytelmän ohjaajana ja näillä näkymin
ohjaa myös tulevan kevään näytelmän. Kotinäyttämö on Maa- ja kotitalousseuran talo Ahteela, jossa
on nouseva katsomo ja 150 paikkaa. Kotinäyttämön lisäksi esiintymisiä on ollut ympäri Ylä-Savoa
aina Kuopiota myöten. Pienempinäkin kokoonpanoina teatteri on tilattavissa erilaisiin tilaisuuksiin.
Tilauksesta on esitetty mm. puolen tunnin koostetta Rautatiestä.
www.tuajamateatteri.fi

https://fi-fi.facebook.com/Paisuan-Tuajamateatteri-441396972603308/

Timo Mäklin (edessä) näytelmässä ”Ylihuomenna hän tulee”

Sirpa Mäklin Liisana
näytelmässä Rautatie

Pitihän teatteri-ihme käydä katsomassa. Liput kehotettiin varaamaan ennakkoon. Keli oli sunnuntaina
5.5. varsinainen ”rospuuttokeli”. Tiellä oli välillä sen verran lunta, että hyvä, kun ehdittiin ajoissa.
Perillä Ahteelan piha oli täynnä autoja. Katsomossa vapaat paikat olivat hakusessa. Mutta näytelmä
oli kaikkea muuta kuin ”rospuutto teatteria”. Se oli mitä parhainta kesäteatteria. Näytelmä oli juuri
sellainen hilpeän hauska kappale kuin kesäteatterissa sopii ollakin. Hieno käsikirjoitus ja Sirpa
Mäklin oli ohjannut esityksestä hyvin sujuvan. Roolisuorituksia voisi luonnehtia lähes
ammattiteatterin tasoisiksi, olihan teatterilla jo 15. vuosi menossa. Juonta on turha yrittää kuvailla.
Pääosan esittäjän Timo Mäklinin kasvonilmeet saivat vaihtua jatkuvasti, niin monenlaisia ja yllättäviä
käänteitä näytelmään sisältyi. Yleisö ainakin tykkäsi. Kaksi tuntia meni äkkiä. Pienellä väliajalla
tarjoiltiin lipun hintaan sisältyen kahvia ja herkullinen munkki. Kaiken kaikkiaan mahtavan hieno
kokemus.
Se on niin hauskaa! - vastaa Sirpa, kun kysyn miten tätä jaksaa harrastaa vuodesta toiseen.
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Erään sotilaan tarina
Päivi Mecklin

Sukuhaaroistamme löytyy useita sotilaita ajalta, jolloin nykyinen Suomi oli Ruotsin itäinen osa.
Ruotsin armeijan Savon rykmentissä, Kuopion komppaniassa, ruodussa 54 palveli eräs Adam
Mechelin. Hän syntyi Pöljällä 16.10.1769, mutta asui perheineen myöhemmin Räimän kylällä
tilalla #1, joten hän kuului Kasurilan ja Räimän alueen ruotuun. Sotilailla piti olla naseva, nopeasti
lausuttava nimi. Adam sai sotilasnimen Hurtig ruotunsa edeltävältä sotilaalta Anders Hurtigilta.
Adam liittyi komppaniaan vuonna 1798 ja hän palveli Ruotsin vallan loppuun, vuoteen 1809 asti.
Katselmusluetteloista selviää, että Adam oli pituudeltaan 5 jalkaa ja 8 ¼ tuumaa, nykymitassa
168,8 cm. Komppanian 5.8.1799 päivätystä palkkausluettelosta selviää, että Adam oli palkkamies
ja komppania oli tuolloin Venänsarissa (Maaningan Venäjänsaari). Katselmuksessa 16.11.1809
Adam Hurtig on sanonut haluavansa erota palveluksesta ja palata Suomeen Uumajasta.
Adam oli 28-vuotias Räimän torppari liittyessään armeijaan. Palvelusajan loppupuolella hän oli jo
nelikymppinen. Adam palasi takaisin kotiin Räimälle viiden lapsensa luo, sillä vaimosta oli aika
jättänyt edellisenä vuonna. Sodan takia kirjaukset ovat vajavaisia ja vaimon tarkka kuolinaika ei
ole tiedossa. Yhteensä Adam sai ensimmäisen vaimonsa Iivanaisen Marian kanssa seisemän lasta,
mutta kaksi heistä kuoli rokkoon joulukuussa 1794. Vuonna 1811 Adam meni uudelleen naimisiin
ja sai vielä viisi lasta Maija Liisa Ruuskasen kanssa. Adam kuoli 26.11.1846 kuumeeseen Kuopion
Kasurilassa, 77-vuotiaana. Adam löytyy perheineen sukukirjan taulusta 625.

Vänrikki Stoolin tarinoiden Hurtti ukko (ruots. Gamle Hurtig)
Hurtti ukko (ruots. Gamle Hurtig) on Johan Ludvig Runebergin runoteoksen Vänrikki Stoolin
tarinat ensimmäiseen kokoelmaan sisältyvä runo. Teos ilmestyi vuonna 1848. Runo kertoo
Suomen sotaan osallistuvasta ruotusotamiehestä ja tämän runon sanotaankin kertovan Adam
Mechelin Hurtigista, joka Suomen sodan aikoihin oli nelikymppinen.
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HURTTI UKKO.
Nuotiolla puuttunut ei juttu,
missä Hurtti vanhus istui vaan;
usein kertoi sodan, rauhan tuttu
yöhön myöhään muistojaan,
tulta piippuun yhä peukaloi,
sammuksiin jo taas sen tarinoi.

Mutta aamull' alkaa asekiista,
tapa toinen silloin tulkohon!
Kuka tahtoo, olkoon ajoriista,
Hurtti kyllän saanut on
hävettää jo häntä alkaa nyt,
ettei aikaa ennen väsynyt.

»Kolmas Kustaa oli mies», hän kiitti,
»Ryssänmaankin rouvaa ylpeää
vastaan rynnisti, niin että riitti;
aika toinen, toinen tää;
kuninkaan ol' liekkiin tuttu tie,
marskikin nyt liian hyvä lie.

Ukon ei tee enää mieli juosta,
hänpä keinon keksi vanhoillaan:
selvin pääsy pälkähästä tuosta
seistä paikallansa vaan;
ken sen tempun oikein oivaltaa,
jättää juoksemiset kaikki saa.»

Kunnian ja velvoituksen teiltä
ellei herrat väistyneet, niin ei
kuunaan oisi voitto mennyt meiltä;
petos hältä hengen vei.
Pahoin täällä palkka maksetaan,
sääli surmaa moisen kuninkaan.

Lausui, tyynnä rinnoillensa risti
käsivarret, vaiti kallistui
hongan juureen, kohta raittihisti
siinä ukko uneksui,
nukkui, oiva temppu tiedossaan,
ettei pakeneisi milloinkaan.

Kuinka puhuikaan hän ilman vihaa
kapinoitsijoille Anjalan!
Korpraal' Luoti hiljaa nyki hihaa:
'Käännänkös jo kanuunan!'
'Malta', lauhasti hän lausui vaan,
'eihän hätää; ensin katsotaan.'»

Suomen joukko, taas kun joutui ilta,
viime taistons' oli taistellut,
voima mennyt Suomen sankarilta,
murheen aika alkanut;
niinkuin aallon murtaa rannan paas,
sotajoukko taapäin painui taas.

Näinpä vanhus leirivalkealla
laski laatuisasti juttujaan,
huurti hapsia jo iän halla,
poski viel' on punassaan;
nuorempi ol' aikaan Kustavin,
tullut nyt ol' Oravaisihin.

Kussa kulki, kuului haikeinta
tuskaa, huolta hukkuvaisen maan;
rauhaa saanut valvova ei rinta,
vanha Hurtti nukkui vaan;
rintamaan Kamenskin särkemään
uros harmaa lepoon laski pään.

Yötä hongikossa synkeässä
ennen taistelua vietettiin.
Unta harva sai, mut Hurtti tässä
varsin vaipui uinuksiin;
muulloin aina valppain valvontaan
ennen muita ehti nukkumaan.

Nukkui, kuin ois unhoittanut aivan
Kustaan päivät, nukkui sikeään
siinä jälkeen juoksun, vaaran, vaivan
kuin ei viime yönäkään,
nukkui, oiva temppu tiedossaan,
ettei pakeneisi milloinkaan.

Hetken iltaa vain ol' istuskellut
kylki honkaa vasten kyhjöttäin,
tulta piippuun pannut, valitellut
sodan käyvän suohon päin;
sanoi miettineensä mielessään,
millä saisi paon päättymään.

Johan Ludvig Runeberg

Näinpä sanat sattui: »Enää suostu
en mä opittua oppimaan.
Kerran ennen pohjaan päin on juostu,
juoksuss' ollaan uudestaan.
Pako--vain se kurja toivo jää,
lempo tiesi, missä matkan pää.

Albert Edelfeltin piirros lepäävästä Hurtti ukosta
(Hurtti ukko -runon välikuva) Copyright: Public Domain
community.artauthority.net
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Hanki nyt hirsitalo ”serkkupojaltasi” (taulu 344)
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Hanki lahjaksi itsellesi tai läheisellesi upea Mechelinus-koru
Hopeisten Mechelinus-korujen hinnat:
(ilman toimituskuluja)
Riipus, iso
70 €
Riipus, keskikoko
60 €
Solmioneula
80 €
Solmioriipus
70 €
Kirjanmerkki
70 €
Korvakorut
55 – 70 €
Maskotti
40 €
Pinssi
35 €/kpl,
100 €/ 3 kpl
Kullattujen ja kultakorujen hinta
määräytyy kullan hinnan mukaan.
Korujen tilaukset:
Johanna Mecklin (KultaKäki)
johanna.mecklin@suomi24.fi
puh. 0503696441

Hyviä lahjoja ovat myös kirjat
Elisabeth Stubb: LEO MECHELIN (hinta 20 €/kpl) ja
Sini-Inkeri Lindqvistin toimittama kirja ELÄMÄN PITUINEN YSTÄVYYS (hinta 30 €/kpl)

Jos tilaat molemmat kirjat, saat ne yhteishintaan 40 €
Tilaukset sähköpostilla sukuneuvosto@sukuneuvosto.fi tai puh. 040 5517 261
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VUODEN 2019 MERKKIPÄIVIÄ
80 vuotta

Lasse Lehtola, taulu 33-HM
Heikki Mäklin, taulu 564
Reijo Meklin, taulu 335
Lena Berglund, taulu 19-HM
Marja-Liisa Savolainen, taulu 182
Seija Merjovaara, taulu 108
Sylvi Tiihonen, taulu 185
Pekka Merviö, taulu 44

75 vuotta

Pirjo Mecklin, taulu 61-HM
Hannu Maristo, taulu 407
Matti Merjama, taulu 256
Aili Lukkarinen, taulu 549
Martti Leskinen, taulu 558
Hannu Mäklin, taulu 356

60 vuotta

Helena Väätäinen, taulu 588
Kaarina Sanaksenaho, taulu 458
Kai Mecklin, taulu 140
Markku Meklin, taulu 128
Sirpa Meklin, taulu 147

50 vuotta

Mika Maristo, taulu 404

Kuolleita:

9.6.2019 Ritva Marketta Mecklin-Terävä, taulu 107
23.9.2019 Juho Viljami Roslöf, taulu 34-HM

70 vuotta

Heikki Mäklin, taulu 585
Niilo Mäklin, taulu 444
Helena Katajisto, taulu 581
Tuula Lähteenmäki, taulu 14-HM

HM=Henna Mecklinin sukuhaara (Karjalan kierros)

Rauman vanhalla hautausmaalla sijaitsevan Kordelinin kappelin portaaliveistokset on tehnyt kuvanveistäjä Emil Wikström. Vasemmalla
puolella on alkua symboloiva nuori nainen, joka pitää pientä lasta
käsivarsillaan. Oikealla oleva veistos esittää vanhusta, joka symboloi
elämän loppua.
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”Palvelukseen halutaan”
Sukuseura Mechelinus ry on aktiivisesti toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on sääntöjensä
mukaisesti edistää suvun menneisyyden tuntemusta ja sukuyhteyttä jäsenten keskuudessa,
sekä vaalia suvun perinteitä ja kunnioittaa menneiden sukupolvien työtä ja muistoa.

Haemme nyt toimintakaudelle 2020-2023

uusia jäseniä sukuneuvostoon
Haluat olla mukana vaikuttamassa sukuseuran toimintaan ja kehittämässä sukuseuraa.
Sinulla on aikaa osallistua sukuneuvoston kokouksiin 2–3 päivänä vuodessa. Muita tehtäviä
voit ottaa hoitaaksesi omien mahdollisuuksiesi, halujesi ja oman erityisosaamisesi mukaan.
Esimerkiksi sukuneuvostoon kaivataan tiedottajaa
Sinulla on viestintäkokemusta tai olet kiinnostunut viestinnästä ja Sinulla on valmiudet
sukuneuvoston jäsenenä ottaa ensisijaisesti vastuullesi sukuseuran tiedotustoiminta sekä
kehittää Suku-Uutisia ja sukuseuran kotisivuja.

sukuneuvoston puheenjohtajaa
Pidät sukuseuran toiminnan jatkumista tärkeänä ja Sinulla on valmiudet ottaa vastuu
sukuseurasta sekä johtaa sukuneuvoston puheenjohtajana sukuseuran toimintaa vähintään
seuraavan kolmen vuoden toimintakauden ajan.

Mitä sukuneuvoston jäsenyys tarjoaa?
Toiminta sukuneuvostossa on mielenkiintoinen harrastus. Se avaa uusia ystävyyssuhteita.
Se tarjoaa mahdollisuuden kehittää omia taitoja ja osaamista sekä antaa hyvää kokemusta
yhdistystoiminnasta ja yhteisten asioiden hoitamisesta.
Sukuseura ei maksa sukuneuvoston jäsenillä palkkioita. Tehtävien hoitamisesta aiheutuvat
kulut korvataan kuitteja vastaan. Sukuneuvoston kokoukset pidetään ’ruokapalkalla’.

Sukuneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet sukuneuvostoon seuraavalle kolmen vuoden kaudelle
valitsee sukukokous 1.8.2020. Tarkoituksena on valmistella sukukokoukselle esitys ehdokkaista
puheenjohtajaksi ja sukuneuvoston jäseniksi. Ilmoita kiinnostuksesi ja valmiutesi asettua ehdolle
sukuneuvostoon nykyiselle puheenjohtajalle Pekka Meklinille.
Lisätietoja sukuneuvoston toiminnasta antavat kaikki sukuneuvoston nykyiset jäsenet.
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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
leena.meklin@luukku.com

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

Miikka Meklin, rahastonhoitaja
Sienestäjänkuja 2 B, 01690 Vantaa
puh. 050 342 0266
miikka.meklin@kolumbus.fi

Sukuneuvosto toivottaa Rauhallista Joulua ja
oikein hyvää Uutta Vuotta 2020!

Leena, Päivi, Pekka, Henna, Jari ja Miikka
Sukuseura Mechelinuksen kotisivut:
http://www.mechelinus.fi
Sukuseura Mechelinuksen Facebook-sivut:
www.facebook.com/pages/Sukuseura-Mechelinus
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