
Suku-Uutiset 
4/2018-2022 

Sukukokous 2022 

Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio 

 22.7.2022 – 23.7.2022 – 24.7.2022 

https://www.rauhalahti.fi/ 

Kahden siirron jälkeen kolmas kerta toden sanoo! 

Ohjelman ja ilmoittautumisohjeet lähetämme keväällä. 
Merkitkää ajankohta kalenteriin! 
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Sukuseuralta on saatavissa seuraavia Leo Mechelinistä kertovia kirjoja 

Elisabeth Stubb: LEO MECHELIN – Senaattorin elämäntarina Nokian perustamisesta 
sortovuosiin ja naisten äänioikeuteen (hinta 20 €/kpl) ja 

Sini-Inkeri Lindqvistin toimittama kirja ELÄMÄN PITUINEN YSTÄVYYS - Torsten 
Costianderin kirjeitä veljelleen Leo Mechelinille vuosilta 1856–1904 (hinta 30 €/kpl) 

                        

Jos tilaat molemmat kirjat, saat ne yhteishintaan 40 € 

 

Elisabeth Stubbin kirja on nyt saatavissa myös ruotsinkielisenä 

Elisabeth Stubb: LEO MECHELIN – Senatorns livshistoria från grundandet av Nokia till 
ofärdsåren och kvinnlig rösträtt (hinta 20 €/kpl) 

                                          

Keski-Uudenmaan Teatterissa Keravalla esitettiin syksyllä 2017 näytelmää MECHELIN 
Leo Mechelin säätiö on nyt julkaissut näytelmän myös kirjana 

Heikki Lund: MECHELIN – Näytelmä unohdetusta valtiomiehestä (hinta 10 €/kpl) 

Heikki Lundin näytelmä kysyy, miksi aikansa suuri sankari, Suomen kruunaamattomaksi 
kuninkaaksi kutsuttu mies, on nykyään lähes unohdettu. Nide sisältää näytelmän sekä suomeksi 
että ruotsiksi. Se on pienoisnäytelmä Leo Mechelinin merkityksestä Suomen itsenäisyyden ja 

valtiollisen aseman luojana. 

Kirjojen tilaukset sähköpostilla sukuneuvosto@sukuneuvosto.fi tai puh. 040 5517 261 
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Syntyykö Leo Mechelin instituutti? 

Leo Mecheliniä pidetään J.W.Snellmanin ja Zacharias Topeliuksen ohella Suomen idean keksijänä. 
Hänen arvostuksensa oli ylimmillään 1900-luvun alkupuoliskolla aina hänen kuolemaansa asti 1914 
ja vielä korostuneempana kohta sen jälkeen. Haudalle tuotiin 600 seppeltä.  Patsashanke virisi. 
Lukuisissa kunnissa käynnistettiin Mechelin-rahastoja, mutta kenraalikuvernööri Franz Albert Seyn 
kielsi nämä. Kaikkea ei sentään ehditty valvoa. Helsinkiläisten herkkumestari, Leipuriliiton perustaja 
K.M Brondin teetti Leo Mechelin karamellin (kts Leipurilehti 4/2020 www.leipuriliitto.fi)
mainostaen sitä Helsingin Sanomissa 7.3.1914.

 Uutta! Uutta!  

 Uutta! Leo Mechelin karamelli. 

 Ab. K.M.Brondin Oy 
    Violetin – ruhtinaiden - värinen käärepaperi on painettu maan      
    tunnetuimmassa F. Tilgmannin kirjapainossa. Kuvan käärepaperi  
    löytyy Kyösti Vesterisen yksityiskokoelmasta. 

Kun siihen aikaan karamellipapereilla informoitiin kansaa yleensä suurista tapahtumista, Helsingin 
karamellitehdas teki kilpailevan Mechelin-makeisen. (Antti Kuusisto: Makein kirja. Makean ja 
makeiskääreiden historiaa. Apali Oy 2013). 

Tärkein hanke oli kuitenkin perustaa kansainvälisesti merkittävä Leo Mechelin instituutti, joka 
olisi keskittynyt oikeusvaltion, kansainvälisen oikeuden, sovinnon ja rauhan edistämiseen 
maailmassa. Se ei toteutunut silloin – vielä. 

Kesäkuussa 2021 Helsingin yliopisto ja Ulkoministeriö perustivat yhteistyössä yliopiston oikeus-
tieteelliseen tiedekuntaan Oikeusvaltiokeskuksen (Rule of Law Center), jonka johtajaksi valittiin 
aiemmin oikeusministerinä toiminut veteraanikansanedustaja Tuija Brax. 

Leo Mechelin säätiö on esittänyt Tuija Braxille sekä yliopiston kansleri Kaarle Hämerille, että tämän 
keskuksen nimeksi tulisi Leo Mechelin instituutti. Näemmekö kohta ihmeen tapahtuvan? 

Ilkka Taipale 
Leo Mechelin säätiön puheenjohtaja 

Leo Mechelin säätiö on merkittävällä tavalla nostamassa Leo Mechelinin ajatuksia ja elämäntyötä 
uudelleen tunnetuksi. Säätiö pyysi näyttelijä-ohjaaja Heikki Lundia kirjoittamaan näytelmän Leo 
Mechelinin elämästä. Sini Lindqvist toimitti komean teoksen Leo Mechelinin ja hänen veljensä 
Torsten Collianderin kirjeenvaihdosta. Seuraavaksi ilmestyi Elisabeth Stubbin kirjoittama kirja 
Mechelinistä suomeksi ja nyt myös ruotsiksi. Säätiö teki valtioneuvostolle esityksen Leo Mechelinin 
koottujen teosten julkaisemisesta. Suomen hallitusmuodon täyttäessä 100 vuotta 2019 valtiovalta 
päätti osallistua koottujen teosten julkaisuun. (kts. Suku-Uutiset 3/2018–2020) 

Edellisessä jäsenkirjeessämme (toukokuu 2021) julkaisimme dosentti Raimo Savolaisen kirjoituksen 
kootut teokset -hankkeen etenemisestä. Kirje on luettavissa edelleen jäsensivuillamme. Käykää 
katsomassa myös valtioneuvoston tiedote ”Leo Mechelinin mittavat arkistoaineistot julkaistaan 
avoimesti käytettäväksi” sekä tiedotteen yhteydessä julkaistu Leo Mechelinin elämäntyöstä 
monipuolisesti kertova video. Linkki tiedotteeseen löytyy kotisivultamme www.mechelinus.fi 

Pekka Meklin 
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Hyvät sukulaiset! 

On vierähtänyt kaksi vuotta siitä, kun edellisen kerran saitte Suku-Uutiset painettuna lehtenä. 
Koronapandemia lamaannutti sukuneuvostoa sen verran, että vuoden 2020 lehteä emme saaneet 
aikaiseksi, vaikka kukaan sukuneuvoston jäsenistä ei tautia onneksi ole saanutkaan. Pandemia tuli 
sukuneuvoston kannalta ikävällä hetkellä. Jonkin asteista turhautumista aiheutti se, että olimme 
suurella vaivalla saaneet valmiiksi ja sopineet ohjelman ja järjestelyt sukukokoukseen, jonka sitten 
jouduimme kohta perumaan ja siirtämään eteenpäin - nyt jo kahdesti. Olin itse toivonut vapautuvani 
puheenjohtajan vastuista 2020. Kun sukukokousta ei ole voitu järjestää, ei ole voitu valita uutta 
puheenjohtajaakaan, eli kolmivuotiskaudesta tulee viisivuotiskausi, joka jatkuu nyt vuoteen 2022. 

Sukukokouksesta 2017 alkanut toimintakausi lähti omalta osaltani vauhdikkaasti liikkeelle, koska 
olin jäsenenä edellisessä sukuneuvostossa ja itse valmistelemassa toimintasuunnitelmaa. 
Itse olen toimikauteen kohtuullisen tyytyväinen. Sähköinen jäsenrekisteri saatiin käyttöön nopeasti 
heti kauden alussa ja muutkin toimintasuunnitelmaan kirjatut asiat ovat edistyneet, sukukirjan 
digitointi ja julkaiseminen jäsensivustolla onnistui jopa yli odotusten.  

Yhteenveto toimintasuunnitelmasta on julkaistu mm. Suku-Uutisissa 1/2018–2020. Tuntui nyt ihan 
sopivalta hetkeltä tarkastella kuluvan kauden toimintaa, eli mitä on tehty ja mitä on saatu aikaiseksi. 
Sitä varten olen laatinut tähän lehteen sukuseuran toimintakertomuksen 2017–2021.  
Sen perusteella voi jokainen arvioida toimintaamme. Toivon, että annatte sukuseuran toimintaan 
liittyen palautetta sekä ennen kaikkea kehittämisehdotuksia ja -ideoita. Ne ovat tärkeitä, kun tuleva 
uusi sukuneuvosto suunnittelee seuraavan kolmivuotiskauden toimintaa. 

Sukuneuvostoon tarvitaan myös uusia jäseniä. Se on tärkeätä sukuseuran toiminnan jatkuvuuden ja 
kehittymisen kannalta. Suku-Uutisissa 3/2018–2020 julkaisimme asiaan liittyen ”Palvelukseen 
halutaan” -ilmoituksen. Huolestuttavaa on, että yhtään yhteydenottoa ei ilmoituksen johdosta ole 
tullut. Kukaan jäsenistä ei ole ilmaissut kiinnostustaan sukuneuvostoon. Julkaisemme ilmoituksen 
nyt uudestaan. Toivon, että jäsenet myös tuovat aktiivisesti esille sopivia ehdokkaita, vaikka eivät 
itse haluaisi asettua ehdolle. 

Nykyisellä sukuneuvostolla on jäljellä vielä tärkeä urakka eli sukukokouksen järjestäminen. 
Sukukokouksen 2022 ohjelman valmistelussa on tarkoitus hyödyntää mahdollisuuksien mukaan jo 
vuodelle 2020 tehtyjä suunnitelmia. Kuopion Rauhalahdessa nähdään! 

Toivon kaikille jäsenille terveyttä sekä Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2022. 

Pekka Meklin 
puheenjohtaja 

Pidä jäsentietosi ajan tasalla 
Jäsensivuilta voit avata sukuseuran jäsenrekisterissä olevat tietosi ja tarvittaessa muuttaa niitä milloin 
tahansa. Sukuseura lähettää jäsenrekisterissä oleviin sähköpostiosoitteisiin vähintään kerran vuodessa 
jäsentietojen tarkastuspyynnön. Viimeksi tarkastuspyyntö on lähetetty loka-marraskuussa. 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 numerosta 040 5517 261. 
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Sukuseura Mechelinus - Toimintakertomus 2017–2021 
 
Sukuseuran varsinainen sukukokous järjestettiin 29.7.2017 Tampereella Museokeskus Vapriikissa. 
Jäsenmaksun suuruudeksi kokous päätti 15 €/vuosi. Kokous hyväksyi myös sääntömuutoksen, joka 
mm. mahdollistaa kannatusjäsenten hankinnan. Sukuneuvosto valittiin sääntöjen mukaisesti  
3-vuotiselle toimikaudelle 2018–2020. Koska vuoden 2020 sukukokousta on koronapandemian 
vuoksi jouduttu kaksi kertaa siirtämään, venyy sukuneuvoston toimikausi 5-vuotiseksi ulottuen 
vuoteen 2022 saakka. 
 
Sukuneuvoston toiminta 
Sukuneuvosto on tähän mennessä kokoontunut kaikkiaan 11 kertaa, joista 2 viimeistä kokousta on 
pidetty etäkokouksina koronapandemian aikana vuosina 2020–2021. Kokousten välillä yhteyttä on 
pidetty ja asioita valmisteltu pääasiassa sähköpostitse. Seuraavassa on luettelomaisesti pieniä 
poimintoja asioista, mitä neuvoston kokouksissa on valmisteltu ja päätetty. 
Kokous 1: 29.7.2017 Tampere 

Sukuneuvosto piti sukukokouksen jälkeen lyhyen järjestäytymiskokouksen. Neuvoston 
varapuheenjohtajaksi valittiin Jari Merjovaara ja sihteeriksi Päivi Mecklin, Miikka Meklin 
toimii rahastonhoitajana ja Henna Mecklin toimittaa Suku-Uutisia. 

Kokous 2: 17.9.2017 Tuusula, Krapi 
Kokouksen pääaiheena oli uuden jäsenrekisterin käyttöönottoon ja käyttöön liittyvät asiat: 
- päätettiin ottaa käyttöön ensi vaiheessa yhdistysavain.fi-rekisteripalvelun free-versio 
- hyväksyttiin rekisterin tietosisältö ja henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukaisen 

rekisteriseloste sekä päätettiin rekisterin käyttöoikeuksista 
- päätettiin avata rekisterin yhteyteen ensivaiheessa sukuneuvoston käyttöön salasanasuojattu 

sivusto, jonne perustettavaan asiakirja-arkistoon sukuseuran dokumentit arkistoidaan 
- neuvosto päätti, että jäsenmaksut laskutetaan jatkossa vuosittain jäsenrekisterin kautta 

viitteellisillä laskuilla ja postitettavat jäsenmaksulaskut lähetetään Suku-Uutisten mukana 
Keskusteltiin seuraavien Suku-Uutisten sisällöstä, valmistelusta ja aikataulusta. Päätettiin, että 
lehti julkaistaan A5-kokoisena vihkona ja postitetaan kaikille jäsenrekisterissä oleville jäsenille. 
Kokouksen jälkeen siirryttiin Keravalle katsomaan Keski-Uudenmaan Teatterin Mechelin-
näytelmä. 

Kokous 3: 25.11.2017 Helsinki, Kulttuuritehdas Korjaamo 
- Todettiin, että ilmoitukset yhdistysrekisteriin on tehty ja yhdistysrekisteriote on tallennettu 

asiakirja-arkistoon. 
- Keskusteltiin laajasti vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta. 
- Leo Mechelin säätiö on julkaisemassa Elisabeth Stubbin kirjoittamaa kirjaa Leo 

Mechelinistä. Päätettiin alustavasti osallistua kirjan julkaisemiseen ottamalla sitä 
sukuseuralle edelleen myytäväksi. 

- Kokouksen jälkeen liimattiin kirjekuoriin postimerkit ja osoitetarrat sekä laitettiin Suku-
Uutiset ja vuoden 2018 jäsenmaksulaskut kirjekuoriin (noin 200 kpl) 

 
Kokous 4: 1.9.2018 Helsinki, Hotelli Scandic Simonkenttä 

- Käsiteltiin tilinpäätös 1.6.2017 – 31.5.2018 
- Todettiin, että edellisen kokouksen jälkeen sukuseuralle hankittavien Elisabeth Stubbin 

Mechelin kirjojen määräksi täsmentyi 50 kpl. 
- Keskusteltiin Suku-Uutisisten sisällöstä ja valmistelusta. Pääaiheena on vuosi 1918 ja mitä 

tietoa löytyy mechelinusten vaiheista sisällissodan ajalta. 

5



- Päätettiin, että Suku-Uutiset postitetaan nyt vain jäsenmaksun maksaneille jäsenille.
- Tarkasteltiin seuran kotisivujen tilannetta ja kehitystarpeita.
- Keskusteltiin jäsensivujen avaamisesta ja niiden mahdollisesta sisällöstä.
- Päätettiin selvittää sukukirjan skannausmahdollisuuksia.
- Käytiin läpi ajankohtaisia asioita sukututkimuksista.

Kokous 5: 1.12.2018 Helsinki, Kulttuuritehdas Korjaamo 
- Neuvosto hyväksyi uusitun jäsenrekisterin rekisteri- ja tietosuojaselosteen.
- Todettiin, että sukukirja saatiin skannattua Jyväskylän yliopistossa yllättävän edullisesti.
- Keskusteltiin ja suunniteltiin, miten skannaustulos hyödynnetään.
- Todettiin, että sukukirjan perhetaulujen julkaiseminen jäsensivuilla pdf-muodossa on

mahdollista jo kevättalvella 2019. Jäsensivujen avaaminen edellyttää yhdistysavaimen
maksullisen (17,40 €/kk) Start-version käyttöönottoa.

- Päätettiin seuraavan sukukokouksen ajankohdaksi lauantai 1.8.2020. Päätettiin ensisijaisesti
selvittä mahdollisuutta järjestää kokous Kuopion Rauhalahdessa.

- Keskusteltiin Sukuseurojen Keskusliiton jäsenyydestä. Päätettiin olla toistaiseksi liittymättä.
- Laitettiin Suku-Uutiset ja vuoden 2019 jäsenmaksulaskut kirjekuoriin postituskuntoon.

Kokous 6: 6.4.2019 Helsinki, Lasipalatsi 
- Päätettiin, että uusille jäsenille ei lähetetä jäsenmaksulaskua liittymisvuodelta.
- Todettiin, että jäsensivut avattiin 19.3.2019 ja sukukirja sekä kaikki tähän mennessä kerätty

tieto on julkaistu jäsensivuilla pdf-muodossa.
- Käytiin läpi tietosuojakäytäntö sukukirjan aineiston julkaisemisessa ja hyväksyttiin siihen

liittyen sukututkimusrekisteriseloste.
- Sukukokous päätettiin järjestää 1.8.2020 Kuopiossa Kylpylähotelli Rauhalahdessa.

Kokous 7: 7.9.2019 Helsinki, Lasipalatsi 
- Miikka esitteli tilinpäätöksen 1.6.2018 – 31.5.2019
- Tarkasteltiin jäsensivujen tilannetta ja keskusteltiin jäsensivujen tietoturvallisuudesta.
- Käytiin läpi koti- ja jäsensivustojen käyttöoikeudet ja ylläpitovastuut.
- Suunniteltiin Suku-Uutisten sisältöä.

Kokous 8: 16.11.2019 Helsinki, Lasipalatsi 
- Todettiin tyytyväisinä Suomen hallitusmuoto 100 vuotta -juhlatilaisuudessa eduskunnassa

julkistettu Leo Mechelinin koottujen teosten julkaisuprojekti. Päätettiin lisätä Pentti
Meklinin Suku-Uutisissa julkaistu ansiokas kirjoitus ”Senaattori Leo Mechelin ja Suomen
Hallitusmuoto” sukuseuran kotisivuille.

- Päivi Mecklin esitteli DNA-sukututkimuksen avulla saatua viimeisintä tietoa.
- Käytiin läpi sukukokouksen 2020 valmistelutilannetta ja keskusteltiin ohjelmaideoista.
- Sovittiin, että Pekka ja Päivi käyvät tammikuussa paikan päällä Hotelli Rauhalahdessa

tutustumassa tarkemmin kokouspaikkaan
- Laitettiin Suku-Uutiset ja vuoden 2020 jäsenmaksulaskut kirjekuoriin postituskuntoon.

Kokous 9: 14.03.2020 Helsinki, Lasipalatsi 
Kokous pidettiin koronan varjossa niin, että suuri osa sukuneuvoston jäsenistä joutui perumaan 
osallistumisen kokoukseen. Pöytäkirja käsiteltiin ja hyväksyttiin myöhemmin sähköpostitse. 
- Kokouksessa käytiin läpi sukukokouksen 2020 järjestelyt ja kokouksen ohjelma.
- Päätettiin tilata 1000 kpl kirjekuoria Sukuseura Mechelinus -painatuksella Pekan tekemän

tarjousvertailun pohjalta Nurmiprintiltä.
- Todettiin, että sukuseura on vastannut Leo Mechelinin haudan hoidosta vuodesta 2014

alkaen. Asiasta on käyty keskustelua Leo Mechelin säätiön kanssa. Päätettiin, että sukuseura
ottaa tarvittaessa vastuun haudan hoidosta vielä kesän 2020 osalta, jos muuta ratkaisua ei
siihen mennessä ole vielä tehty.
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Kokous 10: Sähköpostikokous 30.4.2020 – 5.5.2020 
Kokous järjestettiin koronapandemian vuoksi sähköpostikokouksena 
- Päätettiin, että sukukokousta ei järjestetä kesällä 2020, vaan kokous siirtyy vuodella ja se

järjestetään 23.7.2021 – 24.7.2021 – 25.7.2021 Kuopiossa Kylpylähotelli Rauhalahdessa.
Kokous 11: 4.5.2021 Etäkokous 

- Sukuseura päätti luovuttaa Leo Mechelinin haudan hoitovastuun Leo Mechelin säätiölle.
- Päätettiin ottaa sukuseuralle myytäväksi Leo Mechelin säätiön julkaisemia uusia kirjoja;

Elisabeth Stubbin ruotsinkielistä Mechelin elämäkertaa 10 kpl ja Heikki Lundin Mechelin-
näytelmää 10 kpl

- Päätettiin, ettei vuoden 2021 jäsenmaksuja laskuteta, koska sukuseuran toiminta on ollut
vähäistä koronapandemian aikana.

- Päätettiin, että sukukokousta ei järjestetä koronapandemian aiheuttaman epävarman
tilanteen vuoksi kesällä 2021, vaan sukukokousta siirretään vielä vuodella eteenpäin.
Sukutapaamisen uusi ajankohta on 22.7.-23.7.2022 ja varsinainen sukukokous järjestetään
lauantaina 23.7.2022 Kylpylähotelli Rauhalahdessa Kuopiossa.

Sukututkimus 
Sukututkimusta ovat sukuneuvostossa harrastaneet Henna Mecklin, Päivi Mecklin ja Leena 
Meklin. Päivi Mecklin on perehtynyt erityisesti DNA-sukututkimukseen. Tutkimuksen 
edistymisestä on kerrottu Suku-Uutisissa. Sukututkijat ovat tehneet pientä täydentävää 
tutkimusta sekä etsineet joidenkin sukuhaarojen yhteyttä mechelinus-sukuun. Esimerkiksi 
Henna on tehnyt erillisen selvityksen ”Kersantti Jacob Mechelin, s. 22.4.1778 ja hänen 
jälkeläisiään” (2018). Se on julkaistu jäsensivustolla sivulla ’Muita sukuhaaroja’. Yhteyttä 
Mechelinus-sukuun ei ole toistaiseksi pystytty selvittämään. 

Sukututkimuksen kannalta ehkä merkittävin asia on, että kaikki sukututkimusten tulokset ovat 
nyt yhdessä paikassa sähköisessä muodossa seuran jäsensivustolla ja näin kaikkien sukuseuran 
jäsenten saatavilla. Sukukirjan perhetaulujen digitoinnin jälkeen perhetauluihin tehtiin toisessa 
vaiheessa sellaisia korjauksia ja täydennyksiä, joita on vuosien varrella tullut sukuneuvoston 
tietoon. Kirjan julkaisemisen jälkeen tehdyt isoimmat sukututkimukset on otettu mukaan 
erillisinä kokonaisuuksina, pienemmät tutkimukset on huomioitu lisäämällä perhetauluja kirjan 
taulujen oheen. Merkittävä panos tässä työssä on ollut Hennalla. Perhetauluja on täydennetty 
jatkuvasti myös sukuseuran jäseniltä saaduilla tiedoilla. Korjauksia ja lisäyksiä on tähän 
mennessä tehty yli sataan perhetauluun ja lisätty myös toista sataa kokonaan uutta perhetauluja. 
Kaikkiaan sähköisessä sukukirjassa on nyt yli 900 perhetaulua. 

Tiedotustoiminta 
Suku-Uutiset 
- Suku-Uutisia 2018–2020 on ilmestynyt 3 kpl laadukkaasti painettuina A5 kokoisina

vihkoina. Ne on postitettu vuosien 2017, 2018 ja 2019 marras-joulukuussa kaikille
sukuseuran jäsenille.

- 1/2018–2020 kertoi sukukokouksen 2017 tapahtumista ja sisällöstä sekä mm. uuden
sähköisen jäsenrekisterin käyttöönotosta.

- 2/2018–2020 pääaiheena olivat mechelinus-suvun kohtalot sisällissodassa vuonna 1918
- 3/2018–2020 pääsisältönä olivat Suomen hallitusmuoto 100 vuotta, seuran jäsensivujen

laaja esittely sekä mechelinusten DNA-testaus.
- 2020 koronapandemia lamaannutti toimintaa niin, että Suku-Uutisia ei tehty ollenkaan
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Jäsentiedotteet ja jäsenkirjeet 
Sähköisen jäsenrekisterin ansiosta sähköpostitiedotteiden lähettäminen jäsenille suoraan 
rekisteristä on teknisesti helppoa ja ilmaista. Jäsenkirjeitä voidaan rekisteristä lähettää edullisesti 
myös postin kautta. 
- 2017 lokakuussa lähettiin ensimmäinen sähköpostitiedote, jossa kerrottiin jäsenrekisterin 

käyttöönotosta 
- 2018 lähetettiin kaksi sähköpostitiedotetta, huhtikuussa pyydettiin jäseniltä tietoja suvun 

vuoden 1918 kohtaloista ja heinäkuussa esiteltiin Elisabeth Stubbin Leo Mechelin -kirja ja 
Janne Ridanpään pro gradu -tutkielma ”Den store gamle” – Leo mechelinin henkilökultti 
vuosina 1899–1915 

- 2019 maaliskuussa ja toukokuussa kerrottiin sähköpostitiedotteilla jäsenrekisterin yhteyteen 
avatusta jäsensivustosta 

- 2020 jäsenkirjeet lähettiin sähköpostin ohella myös postin välityksellä niille jäsenille, joilla 
ei ole sähköpostiosoitetta. Maaliskuussa kerrottiin sukukokouksen 2020 valmistelusta ja 
ohjelmasta, toukokuussa sukukokouksen siirtämisestä seuraavaan vuoteen. Joulukuun 
jäsenkirjeellä korvattiin Suku-Uutiset. 

- 2021 toukokuussa jäsenkirjeessä kerrottiin, että sukukokous siirtyy vielä vuodella, ja että 
jäsenmaksua 2021 ei laskuteta. Samalla kerrottiin myös Leo Mechelinin haudan hoidosta 
sekä julkaistiin Raimo Savolaisen kertomus Leo Mechelinin kootut teokset -hankkeesta. 

Internet 
- Sukuseuran julkisilla kotisivuilla (www.mechelinus.fi) kerrotaan yleisesti suvusta ja 

sukuseuran toiminnasta. Etusivulla on ’Ajankohtaista’ -palsta, jota käytetään tärkeimpien 
asioiden uutisointiin.  

- Jäsensivulla on myös uutispalsta, jota kuitenkin on toistaiseksi käytetty suhteellisen vähän. 
- Jäsensivuston Perhetaulut -sivulla olevalla uutispalstalla kerrotaan sukukirjan päivityksistä.  
- Sukuseuralla on käytössä myös facebook, mutta sen käyttö on ollut suhteellisen vähäistä. 

 
- Julkisella kotisivustolla on melko runsaasti kävijöitä, esim. vuoden 2021 aikana on ollut 

syyskuun loppuun mennessä keskimäärin 230 kävijää kuukaudessa. Jäsensivustolla on 
puolestaan vastaavana aikana ollut kuukausittain keskimäärin 30 kävijää. 

 
Kirjojen ja sukutuotteiden myynti 

- Leo Mechelin säätiö ja sukuseura päättivät edellisen sukuneuvoston kauden lopulla 
kustantaa Sini Lindqvistin kirjoittaman ja toimittaman kirjan ”Elämän pituinen ystävyys” – 
Torsten Costianderin kirjeitä veljelleen Leo Mechelinille vuosilta 1856–1904. Sukuseura otti 
niitä myytäväkseen 100 kpl. Kirja valmistui painosta sopivasti juuri ennen sukukokousta 
2017 niin, että ensimmäiset 20 kpl myytiin sukukokouksen osallistujille. Kirjaa on myyty 
nyt 65 kpl, niistä 32 kpl mechelinuksille, 17 kpl costiandereille ja 16 kpl ihan muille. 
Varastossa on vielä 35 kpl. 

- Elisabeth Stubbin kirjaa ’Leo Mechelin - Senaattorin elämäntarina Nokian perustamisesta 
sortovuosiin ja naisten äänioikeuteen’ päätettiin keväällä 2018 ottaa sukuseuralle 50 kpl.  
Kirjaa on myyty nyt 31 kpl, sukuseuran jäsenille 18 kpl, jäsenet ovat ostaneet edelleen 
lahjoina annettavaksi 11 kpl ja 2 kpl on myyty suoraan muualle. Varastossa on vielä 19 kpl. 

- Leo Mechelin postimerkkejä myytiin 2017 sukukokouksessa 100 kpl. Sen jälkeen niitä on 
välitetty 250 kpl. Merkkien kysyntä on käytännössä lopahtanut, kun posti on nostanut 
merkkien hinnan 29 euroon / 10 kappaleen arkki. 

- Sukuseuran pöytästandaarin on ostanut kaksi seuran jäsentä. 
- Kultaseppä Johanna Mecklin on myynyt suunnitelmiaan Mechelinus-aiheisia koruja. 
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Jäsenistö 
Vuoden 2017 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 160. Uuteen jäsenrekisteriin siirrettiin 
kuitenkin syksyllä 2017 kaikkien vanhassa jäsenluettelossa olleiden 213 jäsenen tiedot. 
Heille kaikille lähetettiin vuoden 2018 jäsenmaksulasku. 
Vuoden 2018 aikana rekisteri saatettiin ajan tasalle joko poistamalla jäseniä rekisteristä 
omaisilta saadun ilmoituksen perusteella tai merkitsemällä jäseniä rekisterissä ei-aktiiviseksi 
jäsenen ilmoittaessa itse, ettei halua enää maksaa jäsenmaksua. Aktiivisten jäsenten määrä 
väheni näin 33:lla. Kun vuoden 2018 aikana saatiin 6 uutta jäsentä, oli aktiivisten jäsenten 
määrä 2018 lopussa 186. 
Vuoden 2019 jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 180. Kun uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 
seuraan 11, oli aktiivisten jäsenten määrä vuoden 2019 lopussa 191. 
Vuoden 2020 jäsenmaksun on maksanut 173 jäsentä. Vuonna 2020 liittyi 5 uutta jäsentä ja 
vuonna 2021 on tähän mennessä saatu 5 uutta jäsentä. Rekisteristä ei ole toistaiseksi vielä 
poistettu ihan kaikkia niitä, joiden jäsenmaksulasku vuodelta 2020 on erääntynyt.   

Jäsenrekisterissä on tällä hetkellä 194 aktiivista jäsentä. Mediaani-ikä on nyt 67 vuotta. 

Lisäksi kannatusjäseninä on 2 yhteisöä: Leo Mechelin säätiö ja Jokimaan kyläseura ry 

Yhdistyksen talous 
Toiminnan tulos 3 vuoden ajalta 1.6.2017 - 31.5.2020 oli lievästi positiivinen. Siihen ovat 
vaikuttaneet jäsenmäärän positiivinen kehitys, vuotuisen jäsenmaksun korotus 15 euroon sekä 
kirjojen myyntitulot ja muut satunnaiset tulot. 
Koronapandemian aikana kulut ovat olleet normaalia vähäisempiä. Kun sukukokouksen 
siirtämisestä kesään 2022 tehtiin päätös, sukuneuvosto päätti samalla, että vuoden 2021 
jäsenmaksuja ei laskuteta. 
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Tuula Hämäläiseltä (taulu 156) julkaistiin syksyllä 2021 
kuudes runokirja Sateenkaarikäärme, kustantajana 
Kulttuurivihkot, Helsinki.
Aikaisemmat runoteokset ovat:
- Meren ikävä  (Kulttuurivihkot kevät 2021)
- Suojelushämärä  (Kulttuurivihkot 2020)
- Amuletti  (Kulttuurivihkot 2019)
- Kerros n  (Kulttuurivihkot 2018)
- Parhaita päiviä ovat yöt  (Sanasato 2017, Tampere)
Hänen kirjojaan on arvioinut kiittävästi mm. Etelä-Suomen Sa-
nomat, Nuorivoima-lehti ja kirjallisuuslehti Kiiltomato.net.
Uusimman arvostelun  runoteoksesta Meren ikävä  on laatinut
helsinkiläinen runoilija ja kääntäjä Aura Nurmi  Nihil Interitin
Runografi- sivustolle   https://runografi.fi/kirjat/298/  .

Lisätietoja kirjoista löytyy Google-haulla mainitsemalla kirjan nimi ja kirjoittaja. Kirjoja on  myös
lainattavissa useimmissa kirjastoissa. Kirjoja voi hankkia mm. Kulttuurivihkojen verkkokirjakau-
pasta sekä Helsingin Rosebud-kirjakaupoista ?

”Olen lukenut kirjallisuutta ”pienen” ikäni ja opiskellut runout-
ta vuodesta 2005 alkaen Oriveden opiston kursseilla Orivedellä,
Helsingissä, Tampereella ja Hämeenlinnassa sekä Lahden Ai-
kuiskoulutuskeskus Wellamossa. Tärkein ohjaajani on ollut tai-
teilija-professori, kirjailija Risto Ahti.
Runoissani elää myös Mechelinus-suvun  jäseniä faktana ja fik-
tiona.”

Yhteistietoni:
Tuula Hämäläinen (o.s. Meklin)
Palokunnantie 21
15800 Lahti
puh: 044 3361144
email: hamalainen.tuula@phnet.fi
Facebookissa olen nimellä Tuula Hämäläinen Os Meklin

matka ei kestäisi, yön uni ja aamuisella merellä rahtilaivat 
lokkien parkaisut kun tummat taivas ja meri 
huokaisten erkanevat 

ja aurinko hitaasti nousee 

Meren ikävä (Kulttuurivihkot kevät 2021)
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äiti katsoo kohti vakavana, tumma tukka 
loivat laineet (paksu letti on katkaistu) 
puku laskeutuu pehmeästi, ohut 
pitsi kiertää kaulusta 
olet pieni 
isän hartian tasolle tuskin 
ja siro, isä kurottuu puoleesi huulilla hymy 
silmissä ilme joka sai sinun maailmasi suistumaan radaltaan 

se oli rakkautta ensirukkasista, äiti haki 

hajanaisia varjoja vilahtaa ohi tuttuja kasvoja 

ajattelen pitemmälle että voisin muistaa ajan 
jonka vain minä muistan, miten tahansa 

Sateenkaarikäärme (Kulttuurivihkot syksy 2021) 

joku ajattelee minua, vaikkei tietäisi 
missä olen, saatan olla vanha mies 
kuvan vasemmassa laidassa 
vaikka kuvaa ei edes ole 
tai lapsi pihakeinussa jota myöskään ei ole 

saatan olla myös muualla 
ja joku joka ei ole täällä (voin valita kuka) 
on luonani, kannan kaikki nimet ja niskassa vaatteiden painon 

jokainen hiiliatomini on syntynyt tähdissä 
minun ei tarvitse matkustaa 
ollakseni jossain muualla kuin tässä 
istumassa tuolilla harteilla tuuhea villatakki 

ikään kuin olisi ollenkaan varma että olen tässä 

Amuletti (Kulttuurivihkot  2019)

11



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanelmia julkaistiin syksyllä 2021 

Sinikka Rouhiainen (taulu 36-HM) kertoo kirjansa synnystä: 
”Tämä ‘Sanelmia’ kirja alkoi saada alkunsa muuttaessani 
Kotkassa Lehmuskujan varrelle. Uusi kotini oli täynnä hiljai- 
suutta, niin merkillistä puhdasta äänettömyyttä, että sen si- 
sään ikäänkuin onnellisena asettautui kuulijaksi ja vastaanot- 
tajaksi. 
Lehmuskujan lehmukset elävät vuodenaikojen mukaan, nii- 
den takaa näkyy vanha kaunis työväentalo, nykyään konsert- 
titalo ja joulun lähetessä lehmuksiin ripustetaan himmelit su- 
lostuttamaan pimeintä vuodenaikaamme.” 

 
 

Ennen 
lumen tuloa 

 
 

kuulee kiven jäätyvän 
 
 
 

huurteisen hengen liikkuvan 
muusan askeleet 

 
 
 
 
 

Onnenkuutamoinen 
aamu 

 
 

laskevan kuun sirppi 
tummalla taivaalla 

 
 

hidastelee 
ikkunani ohi 

 
 

muistaa kulkeneensa 
 
 

tästä 
ennenkin 

 
 

Sinikka Rouhiainen Rauman 
kiikartornissa kesällä 2021
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Juhani Ahon (1861-1921) syntymästä tuli vuonna 2021 kulu-
neeksi 160 vuotta ja kuolemasta 100 vuotta. Leo Mechelin ja Juhani
Ahon isä Theodor  Brofeldt olivat serkukset.
Juhani Aho ent. Johannes Brofeldt (taulu 641a) syntyi 11.9.1861 Lapin-
lahdella, missä hänen isänsä toimi apupappina. Sieltä Brofeldtin seit-
senlapsinen  perhe  muutti  ensin  luonnonkauniille  Mansikkaniemelle
Iisalmeen, aivan Runebergin ”Vänrikistä” tuntemaamme Koljonvirran
äärelle ja myöhemmin vielä parin peninkulman päässä sijaitsevaan Vie-
remän pappilaan. Siellä Johannes eli Hanne, kuten Ahoa poikavuosina
kutsuttiin,  oppi  tuntemaan tavallista  savolaista  kansaa,  niitä  ihmisiä,
joita hän sittemmin kirjailijana ymmärryksellä ja rakkaudella monesti
kuvasi.
Kun Theodor Brofeldt vuonna 1884 nimitettiin Iisalmen kirkkoherrak-
si, perhe asettui Iisalmen pappilaan – nykyään rakennus on Seurasaa-
ressa Helsingissä.

Vuodet 1872-1880 Aho vietti pääosin Kuopiossa, jonka lyseosta hän pyrki ja pääsi Helsingin ylio-
pistoon. Aho kuului ensimmäiseen täyden suomenkielisen oppikoulun läpikäyneeseen sukupolveen,
joten ennen muuta J.V. Snellmanin ajama suomalaisuusaate oli ainakin alkuun hänelle läheinen –
Kuopion kaikki fennomaanit tiedostivat selvästi sen, että merkittävimmän kansallisen herättäjämme
työ oli alkanut nimenomaan Kuopiosta ja että juuri Snellman oli singonnut sytyttävimmät sanansa
kuopiolaisen ”Saimansa” välityksellä!
Yliopisto-opinnot jäivät Aholta lopullisesti, kun hän oli kirjailijankutsumuksensa ohella antautunut
lehtimieheksi, aluksi Uuden Suomettaren ”referenttinä”, sitten vastaavana toimittajana Jyväskyläs-
sä ja Kuopiossa sekä lopulta avustajana ja aika ajoin toimittajana Päivälehdessä ja Helsingin Sano-
missa.
Minna  Canthin  salongista  Kuopion  kirkkopuiston  (nykyisen
Snellmaninpuiston)  reunalla   muodostui  monien  nuorten  lu-
pausten ja useasti myös tulevien kirjailijoitten kohtaamispaik-
ka, jossa ajan esiinmurtautuvat yleiseurooppalaiset ”uudet aat-
teet” kaiketi alttiimmin omaksuttiin. Ahon Kuopion-kausi kyp-
sytti  hänet  kirjailijaksi,  mestariksi,  joka  ohi  yliopiston  pääsi
käsiksi omimpaan työhönsä, kansan ja luonnon kuvaajaksi.
Juhani Aho tutustui taiteilija Venny Soldaniin Kuopion laulu-
juhlilla kesällä 1891 ja häitä vietettiin jo samana syksynä. Poi-
kien (Heikki s.1895 ja Antti s.1900, lisäksi Vennyn sisaren Til-
lyn kanssa Björn Soldan s.1902) syntymän aikoihin Ahot aset-
tuivat asumaan Hausjärvelle ja sen jälkeen Tuusulanjärven ran-
nalle, missä Ahot asuivat neljätoista vuotta (1897-1911). Sinne
asettuessaan he tulivat perustaneeksi sen taiteilijayhdyskunnan,
joka  1900-luvun  alkuvuosina  mieltyi  samoihin  maisemiin  ja
jonka tunnetuimpia jäseniä heidän ohellaan olivat J.H. Erkko, Snellmaninpuisto
Pekka Halonen, Eero Järnefelt ja Jean Sibelius. (kuva Henna Mecklin) 
Aho sairastui keväällä 1921 kurkkumätään ja ilmeisesti sen
seurauksena alkoivat sydänkomplikaatiot, joihin hän elokuun 8. päivänä menehtyi. Hautapaikaksi 
oli Ahon omasta toivomuksesta valittu Iisalmen kirkon vierusta, josta koivukujan päässä silloin 
vielä näkyi vanha pappila. Poika oli palannut rakkaimpaan maisemaansa, kirjailija ehkä väkevim-
män innoituksensa lähteille.

Lähde: Kansallisgalleria – Suuret suomalaiset 1850-1950, Weilin-Göös Oy 1996
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Emilie Mechelin (1838–1917) 
suomalaisen laulutaiteen uranuurtaja 

Haminassa 1838 syntyneen Emilien vanhemmat olivat Haminan Kadettikoulun opettaja Gustaf Johan 
Mechelin ja tämän vaimo Amanda Gustava Costiander o.s. Sagulin. Emilie sai kotoaan suotuisat 
lähtökohdat musiikilliselle uralleen. Hänen äitinsä, joka oli työskennellyt leskenä ollessaan jonkin 
aikaa musiikinopettajana Turussa, huolehti itse tyttärensä musiikin opetuksesta. Äidin antaman 
soiton- ja laulunopetuksen on täytynyt olla korkeatasoista. Perheen kotikieliä olivat ruotsi ja saksa, 
joiden lisäksi lapset oppivat myös ranskaa ja hieman suomea. Näiden oppien turvin saattoi 
musikaalinen 27-vuotias Mechelin lähteä syksyllä 1865 ensimmäiselle opintomatkalleen Pariisiin 
konservatorion kuuluisan ja arvostetun laulunopettajan Jean-Jaques Masset’n yksityisoppilaaksi. 
Tulevina vuosina opintomatkat seurasivat tiheästi toinen toistaan. Mechelin halusi kehittää omaa 
ääntään ja perehtyä opettajiensa laulupedagogiikkaan. Opintomatkat suuntautuivat enimmäkseen 
Pariisiin (op. Masset, Pauline Viardot-García ja Gustave Roger), mutta myös Dresdeniin (op. 
Giovanni Battista Lamperti ja Eugen Hildach) ja Tukholmaan (op. Signe Hebbe). Helsingissä 1867 
pitämänsä ensikonserttinsa jälkeen Mechelin konsertoi ahkerasti kotimaassa. Myöhemmin hän teki 
myös pitkiä konserttikiertueita mm. Kristianiaan ja Tukholmaan. Mechelinin konserttiohjelmisto oli 
monipuolinen, ja hän esitti säännöllisesti suomalaisten ja pohjoismaisten säveltäjien yksinlauluja. 
Hän lauloi myös oratorioesityksissä. 
Jo 1869 Emilie Mechelin esiintyi Helsingin Ruotsalaisen teatterin järjestämissä oopperaesityksissä 
sekä Arkadian teatterissa. Nya Teaternin johtaja Nikolai Kiseleff palkkasi Mechelinin 1871 sekä 
oopperalaulajaksi että laulunopettajaksi. Hänestä tuli ensimmäinen Suomessa teatteriin palkattu 
naispuolinen oopperalaulaja. Kahden vuoden kiinnityksensä aikana Mechelin esitti naispääosan 
viidessä oopperassa ja 37 näytännössä. Ohjelmistossa olivat koomiset oopperat Martha, Windsorin 
iloiset rouvat (O. Nicolai) ja Kruununjalokivet (D. Auber) sekä romanttiset oopperat Yöleiri 
Granadassa (C. Kreutzer) ja Taika-ampuja (C. M. von Weber). Taika-ampujan Agathan rooli oli 
Mechelinille erityisen mieluinen. Saatuaan kyseisestä roolisuorituksestaan Hufvudstadsbladetin 
kriitikolta hänen näyttelijäntaitoihinsa kohdistuneen kriittisen arvostelun, Mechelin irtisanoutui 
teatterista välittömästi. 
Mechelinin ura pedagogina alkoi jo 1867 yksityisenä laulunopettajana. Useat menestyneet 
oopperalaulajat saivat häneltä perustavimman oppinsa. Hänen ensimmäisiä oppilaitaan olivat Ida 
Basilier ja Emmy Achté. Nämä lahjakkuudet Mechelin halusi sittemmin esitellä Pariisin matkallaan 
Masset’lle, joka hyväksyi laulajattaret oppilaikseen. Mechelinistä tuli suosittu opettaja ja hänen 
tunnettuja oppilaitaan olivat mm. Filip Forstén, Abraham Ojanperä, Emma Engdahl-Jägerskiöld, 
Adée Leander-Flodin ja Anna Forstén. Hänellä oli oppilaanaan myös useita ruotsalaisia 
menestyksekkäitä oopperalaulajia, kuten bassobaritoni Algot Lange. 1870-luvulla Mechelin oli 
kausittain kiinnitettynä teatterin laulunopettajaksi. Vuonna 1874 hän toimi juuri perustetun Helsingin 
musiikkikoulun opettajana ja vuosina 1882–1885 ensimmäisenä laulunopettajana Helsingin 
musiikkiopistossa (nykyinen Sibelius-Akatemia). Tämän jälkeen hän matkusti Kristianiaan yhdeksi 
lukuvuodeksi ja Tukholmaan kahdeksi lukuvuodeksi opettamaan ja konsertoimaan. Myöhemmin 
1890-luvulla hän palasi Tukholmaan opettamaan vielä kahdeksi vuodeksi. 
1800-luvulla itsenäisen työtätekevän naisen elämäntapa oli harvan valinta. Emilie Mechelin ei 
avioitunut. Päämäärätietoisesti hän hakeutui ulkomaille ammattimaiseen laulukoulutukseen aikana, 
jolloin vastaavaa opetusta ei Suomessa ollut vielä saatavilla. Se vaati tienraivaajan päättäväisyyttä, 
tavallista enemmän energiaa ja lahjakkuutta, ja ennen kaikkea tahtoa ja intohimoa asettaa koko 
persoonallisuutensa ja voimansa tavoitteensa saavuttamiseksi. 
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Vaikka Emilie Mechelinin oopperalaulajan ura jäi lyhyeksi, vaikuttaa siltä, että hän oli parin vuosi- 
kymmenen ajan Helsingin kysytyin konserttilaulaja. Konserttiesiintymisistään hän sai pääosin 
myönteisiä arvosteluja. Opettajuutensa kautta hän lähes neljänkymmenen vuoden ajan innoitti ja 
koulutti kokonaista laulajasukupolvea, joka loi uransa 1800-luvun lopulla. Emilie Mechelin 
onnistuikin yhtenä ensimmäisistä laulajista Suomessa yhdistämään menestyksekkäästi esiintyvän 
laulutaiteilijan ja laulupedagogin urat. 
Emilie Mechelin antoi yksityistunteja vielä varsin iäkkäänä. Vielä viimeisinä vuosinaankin hän oli 
kiinnostunut musiikkielämän kehittymisestä ja oli ahkera konserteissa kävijä. Hän kuoli joulun alla 
1917 79 vuoden ikäisenä. 

Leena Meklin 

lähteet: 
Broman-Kananen, Ulla-Britta: Mechelin, Emilie. Kansallisbiografia. SKS. Viittauspäivä 20.09.2021 
Tidning för musik. 01.11.1913. 
Hufvudstadsbladet 23.12.1917 no 300. 
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Sukuseuran logon historia 
Pekka Meklin 

Syksyllä 2016 edellisessä sukuneuvostossa todettiin puutteena, että sukuseuran logosta ei ollut 
kunnollista digitaalista versiota, oli käytössä vain skannattuja kuvia. Nykyään logo tarvitaan aina 
digitaalisessa muodossa, painotuotteita varten se vaaditaan yleisesti vektorigrafiikalla tehtynä.  

Vektorigrafiikka on tietokonegrafiikkaa, joka perustuu koordinaatistoon sidottuihin 
objekteihin, kuten suoriin, monikulmioihin, ympyröihin, kaariin jne. Objektien muodot 
ja ominaisuudet esitetään koordinaatein sekä matemaattisin funktioin. Tämä mahdollistaa 
sen, että vektorigrafiikalla luodun kuvan kokoa voidaan muuttaa (skaalata) ilman, että 
kuvasta tulee rakeinen kuten bittikarttakuvasta suurennettaessa. 

Otin silloin tehtäväkseni selvittää logon alkuperää, ja miten logosta saadaan digiversio. Tiedossani 
toki oli, että logon on suunnitellut Sakari Mecklin. Hän on heraldiikan ja kalligrafian harrastajana 
suunnitellut logon lisäksi sukuseuralle myös vaakunan, pöytästandaarin ja sukuviirin. Soitin hänelle. 
Puhelun jälkeen Sakari lähetti minulle kirjeen, jonka liitteenä olivat kaikki logon originaalit sekä 
hänen työkappaleensa. Kirjeessä hän kertoo logosta seuraavaa: 

”Se on todella uniikki. Kirjainten pohjana on Mecanorman siirtokirjaimet Souvenir Bolt 
Outline, koko 36 pistettä. Tätä ei taida löytyä tavanomaisten tietokonefonttien joukosta. 
Etsin silloin fonttia, jossa leveyden ja korkeuden suhde olisi minun makuuni. Tuota 
mainittua fonttia ei löytynyt ’täyteisenä’. Niinpä sitten täytin sen itse. Tein hallitusta 
varten neljä ehdotusta logoksi: tämä Souvenir Bolt Outlinenä ja täytettynä, Letrasetin 
Premier 36p varjostetuna sekä Cooper Black 36p. Hallitus päätti 20.10.2007 valita 
minuun tuunamani mallin.” 

”Tuo keskellä oleva M on myös uniikki. Sellaista on joskus käytetty erään 
lehden kannessa. Sekään ei minua tyydyttänyt. Peukaloin sitä vähän. Akseli Gallen-
Kallelan kuvittamasta, fraktuurafontilla painetusta Seitsemästä veljeksestä oli 
paljon hyötyä. Suunnittelin sen alunperin jäsenmerkiksi. Koruiksi se jalostui 
myöhemmin. Koruja oli Johannan myyminä ensikerran Valamon sukukokouksessa.” 

Logon tarkan ohjeistuksen lisäksi oli aiemmin yleisesti omaksuttu tapa tehdä logosarja, jossa koot 
ovat neliöjuuri kahden suhteessa. Sakarin minulle lähettämässä aineistossa oli täydelliset logosarjat 
ja vielä erikseen M-sarjat sekä avoimena että täytettynä, kuvassa esimerkiksi osa M-sarjoista. 
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Sakari jatkoi kirjeessään logon seuraavasta vaiheesta, miten logo sai värin kirjelomakkeen ja 
kirjekuoren suunnittelun yhteydessä: 

”Kirjelomakkeet luotiin juuri ennen Oulun sukukokousta. Sukukirjamme painanut 
tamperelainen Klingendahl oli lopettamassa toimintaansa omistajan vaihdoksen myötä. 
Tein kirjapainoa varten saksitaiton kirjelomakkeesta, jatkolomakkeesta ja yhdestä 
kuorikoosta. Todettiin, että tarvittaisiin hieman enemmän väriä. Niinpä liimasin mustan 
merkin päälle vastaavan kokoisen avoimen. Sisustan täytin kullalla. Painettuna väri on 
kuitenkin vähän liian punainen. Jos uusia painetaan, pitäisi punaista hieman vähentää 
(väri pms 116)" 

Silloin tilatut kirjekuoret ovat riittäneet näihin päiviin saakka niin, että niitä on vielä pieni määrä 
jäljellä. Keväällä 2020 hankimme varastoon uusia kirjekuoria, joissa on uusittu logo. 

Uusittu, vektorigrafiikalla toteutettu logo 
Koska minulla ei ole tarvittavaa ohjelmistoa eikä taitoakaan tehdä vektorigrafiikkaa, pyysin tyttäreni 
Tiina Österholmin apua. Hän tekee valmennusta ja viestintää yrityksensä Havena Oy:n puitteissa 
(www.havena.fi). Hän on tehnyt yrityksille myös nettisivuja ja on suunnitellut logojakin. 

Ensimmäinen iso ongelma oli, että Sakarin valitsemaa Mecanorman Souvenir Bolt Outline fonttia ei 
todellakaan löytynyt tietokonefonttien joukosta eli fontilla ei ollut tehtävissä vektorigrafiikkaa. Tiina 
ehdotti Cooper Black fonttia, joka oli Sakarillakin yhtenä vaihtoehtona. 

Toinen ongelma oli tyylitellyn M-merkin tekeminen vektorigrafiikalla. Tiina sai sen mallikuvaa 
mukaillen mielestäni melko hyvin rakennettua. Aikaa siihen kyllä meni. Väri valittiin Sakarin 
kirjeessään esittämän ohjeen mukaisesti (pms 116). 

Ero on selvä ja sen kyllä huomaa alkuperäisen ja uusitun logon välillä näin, kun ne ovat vierekkäin 
samalla sivulla tarkasteltavissa. Jos niitä katsoo erillään toisistaan eri paikoissa, vaatii kyllä 
tarkkaavaisuutta, että osaa sanoa, onko kyseessä vanha vai uusi.  

Sukuneuvosto hyväksyi kokouksessaan 19.11.2016 uusitun logon; vektorigrafiikalla toteutettu 
värillinen logo, jossa fontti on cooper black ja väri pms 116. 

Sukuseuran logon voit tallettaa omaan käyttöösi .png -tiedostona kotisivultamme 
www.mechelinus.fi/sukuseura. Jäsensivuston asiakirja-arkistosta logo löytyy sekä .png 
että .jpg tiedostona. Sinne logo on tallennettu myös vektorigrafiikkana kolmessa eri 
tiedostomuodossa (.ai, .eps ja .pdf) 
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Hanki nyt hirsitalo ”serkkupojaltasi” (taulu 344) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 2023–2025 

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/tai sukuseuran kotisivuja. Tehtäviä on mahdollista jakaa useammalle 
henkilölle. 

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 23.7.2022. 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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Pekka Meklin, puheenjohtaja 
Santuntie 6, 01900 Nurmijärvi 
puh. 040 551 7261 
sukuneuvosto@mechelinus.fi 

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

Henna Mecklin, suku-uutisten toimitus 
Reksaarenkatu 15, 26100 Rauma 
puh. 044 324 1713 
henna.mecklin@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 2022! 

Leena, Päivi, Pekka, Henna, Jari ja Miikka 

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

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

Sukuneuvoston jäsenet toimikaudella 2018-2022 
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