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Ohje Katariina Maliutin, toteutus Päivi Mecklin

Rauhankyyhky



UUSI PUHEENJOHTAJA ESITTÄYTYY

Tervehdys sukuun kuuluville!

On tutkittu, että juuret ja perheen historia alkavat kiinnostaa ihmisiä 47,5 -vuotiaina, keskimäärin. 
Sukututkimusta on voinut jo pitkään harrastaa kotoa käsin, joten harrastajien joukossa on yllättävän 
paljon 20-30-vuotiaitakin. Toisaalta on paljon sellaisia ihmisiä, joita sukujuuret eivät kiinnosta ol-
lenkaan. Eikä varsinkaan se, että joutuu kuuntelemaan sukututkimukseen hurahtaneen juttuja. Suku-
seuramme perustettiin vuonna 2002, 20 vuotta sitten. Olin jo silloin kiinnostunut juuristani, mutta 
en kiireisen työelämän takia voinut lähteä mukaan toimintaan. Sukututkimustakaan en uskaltanut 
silloin aloittaa, koskapa olin kuullut, että se vie sitten oikeasti kaiken ajan ja vielä vähän enemmän. 
Aloitin sukututkimuksen vajaat 10 vuotta sitten, kun appiukkoni sanoi, ettei hän oikeastaan tiedä 
juuristaan mitään. Olen lapsesta asti ollut kiinnostunut yhteiskunnasta, politiikasta ja lähihistoriasta. 
Tutkimani omat, sukulaisten, naapureiden, tuttavien ja ihan vieraidenkin sukuhaarat, ihmisten tari-
nat ja kohtalot ja niiden liittäminen ja nivoutuminen paikallisiin tai laajempiin historiallisiin tapah-
tumiin, on ollut erittäin antoisaa nähdä. Muistan yhden aurinkoisen kesäpäivän, jonka vietin Kansal-
lisarkistossa tutkimassa luovutetun Karjalan kirkonkirjoja. Löysin sinä päivänä niin monta mieltä 
kuohuttavaa tietoa, etten Senaatintorille päästyäni kestänyt iloista kesäpäivän viettoa jäätelöineen ja 
kikatuksineen, vaan minun piti päästä heti kotiin selvittelemään päätä. Aika kokonaisvaltaista, ei-
kös?
Tiedän olevani Mechelinus ainakin kahta eri kautta, joten olen vielä itseni serkkukin. Tämä ei kyllä 
ole savolaisten joukossa ollenkaan outoa, se on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Kuopion kappa-
lainen Henrik Mechelin oli iiiiiiiii:ni, lisäksi olen Henrikin veljen, Ericin jälkeläinen äitini kautta. 
Riemastuttavin löytöni oli kuitenkin se, että isänisänäidin, Maria Sahlmanin, esipolvet vievät Sorta-
valan ja Liperin kautta Kuopion Julkulaan, siihen ihan samaan pappilaan, jossa Henrik ja vaimonsa 
Anna Barnau elivät lapsineen. Perheessä asui myös Annan ensimmäisestä avioliitosta syntynyt Brita 
Argillander, joka oli isomummoni isänisänisänisänäiti.
Perinteisen sukututkimuksen lisäksi innostuin DNA-sukututkimuksesta. DNA:n avulla voi selvittää 
juuriaan hyvin pitkälle, kuten tässä lehdessä olevassa DNA-jutussa kerron. DNA:n ja perinteisen su-
kututkimuksen avulla voi myös etsiä tuntemattomia isiä, ukkeja, adoptoitujen kohdalla myös äitejä 
ja mummoja. DNA-testit voivat tuoda yllätyksiä, uusia sisarpuolia tai uusia juuria. Useimmiten löy-
döt tuovat iloa ja onnea tullessaan, mutta tiedän, että joskus paljastuu sellaisia asioita, joista ei olisi 
välittänyt tietää. Olen vapaaehtoistyönä auttanut pääasiassa ulkomailla asuvia suomalaisten siirto-
laisten tai sotalasten jälkeläisiä löytämään juurensa ja mahdollisesti elossa olevaa lähisukua. Täytyy 
sanoa, että minulla on upea harrastus!
Sukuseuran toimintaan tulin mukaan Helsingissä ja Vantaalla järjestetyssä sukutapahtumassa kah-
deksan vuotta sitten Martti Mecklinin houkuttelemana. Martti, jo edesmennyt sukuseura-aktiivi, oli 
isänisäni Aarnen veljenpoika. Lupasin silloin Martille tehdä sukuseuralle uudet nettisivut ja tutkia 
eri sukuhaaroja tarkemmin. Seuraavan kauden aikana sukuneuvoston toiminta keskittyi mm. eri työ-
kalujen käyttöönottoon ja sukukirjan digitointiin. Sukukirjamme on ollut pitkään loppuunmyyty, 
mutta nyt kaikki jäsenet pääsevät näkemään sukutaulut netistä. Kiitokset tästä Pekka Meklinille ja 
Henna Mecklinille! Tämän kauden päätavoitteeksi olen asettanut sukututkimuksen laadun varmista-
misen, mm. alkuperäisten lähdetietojen dokumentoinnin. 
Olen muutamaa viikkoa vaille 63-vuotias, naimisissa oman sukunimeni pitäneenä, kahden pojan äiti 
ja yhden koiran mummi. Eläkkeellä olen jo toista vuotta onnekkaan työnantajavalinnan ansiosta. 
Pääsin eläkesäätiön jäsenenä eläkkeelle normaalia aikaisemmin ja sen ansiosta voin tehdä vapaaeh-
toistyötä paitsi sukututkimuksen, myös sotaa paenneiden hyväksi. Käyn auttamassa heitä pari kertaa 
viikossa ja lisäksi tällä hetkellä virkkaan urakalla rauhankyyhkyjä, jotka laitetaan myyntiin joulu-
myyjäisiin. Uskon, että ne kaikki menevät kaupaksi! Toivotan kaikille rauhallista joulun aikaa!

Päivi
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 MECHELINUSTEN DNA-SUKUTUTKIMUS

Sukuseurat ovat viime vuosina hyvin innokkaasti alkaneet selvittämään suvun alkuperää DNA:n
avulla. Kirkonkirjojen sekä maa- ja henkikirjojen avulla päästään useimmiten 1600-luvulle, mutta
mitä oli sitä ennen? Mistä ja milloin olemme tulleet nykyisille asuinsijoillemme?

DNA-sukututkimuksen avulla  sukuseurat  voivat  selvittää myös ovatko kaikki  samaa sukunimeä
kantavat samaa alkuperää, sukua keskenään. Itäisessä Suomessa ns. sukunimialueella suvut ovat
kantaneet sukunimeä satojen vuosien ajan. On kuitenkin hyvin mahdollista, että sukunimi on jostain
syystä vaihdettu vuosisatojen kuluessa, tai että isälinja ei ole dokumentoidun mukainen. Huolimatta
siitä, että DNA-tulokset eivät vahvistaisi sukulaisuutta, ei sukuseuroissa mielestäni ole mitään tar-
vetta sulkea joitakin haaroja pois. Suku ja sukulaisuus on kuitenkin ihan muuta!

Me Mechelinukset  aloitimme  DNA-sukututkimuksen vuonna  2015.  Muutamat  yksittäiset  suvun
naispuoliset jäsenet olivat jo teettäneet testin, mutta isälinjatestaus aloitettiin tuolloin. Neljän eri su-
kuhaaran miehet, joilla yhteinen esi-isä eli 1700-luvun alkupuolella, testattiin amerikkalaisessa Fa-
milyTreeDNA-palvelussa Y-kromosomin osalta (Y67-testi). Tulokset kertoivat selvästi, että nämä
neljä miestä olivat samasta isälinjasta ja että perinteinen sukututkimus täten pitää paikkaansa Kuo-
pion kappalaiseen, Henrik Mecheliniin (1671-1729) asti. Testatut ovat Henrikin poikien jälkeläisiä. 

Tuolloin seitsemän vuotta sitten nämä neljä testattua miestä saivat vain yhden osuman. Kyseessä on
mies, jonka isälinjan kaukaisin tunnettu mies asui Asikkalassa 1600-luvulla. Mechelinus-tutkimus-
ten mukaan Henrik Mechelinin isä, Jaakko Laurinpoika oli muuttanut Helsinkiin Janakkalan/Haus-
järven Karhin kylästä, Kuumolan talosta. Tuon ainoan osuman perusteella emme vielä pystyneet
varmistamaan Jaakon kotipaikkaa. Teettämämme testitaso ei ollut kovinkaan tarkka, mikä näkyi heti
siinä, että testissä näkyneet mutaatiot jäivät kovin kauaksi nykyajasta, n. 3000 vuoden päähän (hap-
loryhmä I-BY316). I-haplotyypin mieslinjoja oli  tullut  Suomeen useassa syklissä,  mutta meidän
haaramme on tullut huomattavasti myöhemmin ja on kovin erillään suomalaisten I-miesten suku-
puun oksistossa. Tuolloin näytti siltä, että mieslinjamme oli tullut nyky-Suomen alueelle Baltian
kautta Pohjois-Saksan ja Puolan alueelta noin 800 vuotta sitten. 

Tuloksemme oli hyvin mielenkiintoinen harvinaisuudessaan ja saimme heti yhteydenoton kansain-
välisen DNA-projektin vetäjältä,  joka kehotti  lisätesteihin.  Tarvittiin  siis  kärsivällisyyttä  odottaa
uusia osumia ja halua panostaa tarkempiin testeihin.

Vuosien kuluessa olemme teettäneet laajat BigY-testit testatuista miehistä kolmelle. Testatut ovat
saaneet uusia osumia sekä eteläisestä Suomesta että Ruotsista. Yksi osumista tulee maantieteelli-
sesti lähelle. Hänen isälinjansa kaukaisin tunnettu mies asui 1600-luvulla Hausjärvellä vain viiden
kilometrin päässä siitä talosta, josta Jaakko Laurinpoika on kotoisin. 
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Oman oksamme sanottiin aiemmin tulleen Baltian kautta. Viime vuosien aikana valmistuneiden 
muinais-DNA-tulosten ja niiden tieteellisen vertaisarvioinnin sekä vuonna 2020 saatujen uusien 
ruotsalaisten Mechelinus -osumien perusteella reitti on päivitetty kulkemaan Ruotsin kautta.
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Mechelinus-miehet ovat mutaatioiden perusteella goottien jälkeläisiä.  Viimeisimpien aika-
arvioiden mukaan I-Y84131-mies tuli nykyisen Suomen alueelle ristiretkien aikaan. Tarkennuksia 
isälinjaan on tulossa ruotsalaisista BigY-testeistä ja vielä tutkittavana olevista arkeologisista 
näytteistä.

DNA-TIETOISKU

Y-kromosomi periytyy isältä pojalle, pysyen pääosin muuntumattomana sukupolvesta toiseen,
lukuun ottamatta pieniä jäljitettävissä olevia muutoksia, joita tapahtuu ajoittain. Vertaamalla näitä
pieniä eroavaisuuksia hyvin kattavilla testeillä, voimme rekonstruoida, rakentaa ison mieslinjojen
sukupuun, miesten polveutumiskaavion - The great tree of mankind.
Kaikki ihmislajin mieslinjat voidaan jäljittää ”yhteiseen afrikkalaiseen esi-isään”, joka eli noin
230.000 vuotta sitten. Kutsutaan häntä Y-Aatamiksi.
Y-puu kehittyy jatkuvasti sitä mukaa kun mukaan saadaan uusia arkeologisia tuloksia ja
nykymiesten teettämiä Big-Y –testejä. Puuta rakennetaan todettujen mutaatioiden ja niiden
järjestyksen avulla.

KIINNOSTUITKO? Olet sitten nainen tai mies, ota yhteyttä, jos kaipaat vinkkejä tai apua
DNA-testin valintaan tai tulosten tulkintaan.
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Sukukokous 2022
Sukutapaaminen ja sukuseuran 6. varsinainen sukukokous järjestettiin 22.7 - 23.7.2022 Kuopiossa
Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Kaikkiaan tapahtumaan osallistui 55 henkeä.

Perjantai-iltana 43 henkeä kokoontui  yhteiseen illanviettoon ja illalliselle  Rauhalahden ravintola
Jätkänkämpälle kauniissa kesäsäässä.

   Serkkujen tapaaminen – 10 Petter Mecklinin (taulu 436) lastenlasta
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Lauantaina auditorion lämpiössä olivat esillä Sylvi Tiihosen taidemaalaukset sekä Leo Mechelinin
astiasto.

Pekka Meklin esitteli aamupäivällä sukutauluja ja jäsensivujen sähköistä sukukirjaa.

Puolenpäivän jälkeen kokoontui auditorioon 47 henkeä sukujuhlaan. Avaussanoissa Pekka Meklin
totesi, että Sukuseuran perustamisesta on kulunut 20 vuotta. Perustava kokous pidettiin 6.7.2002
Leppävirralla Vesileppiksessä.
Juhlaesitelmän piti Leo Mechelin säätiön puheenjohtaja Ilkka Taipale. Hän kertoi mm. Leo Meche-
linin kootut  teokset-hankkeesta,  Leo Mechelin merkityksestä  rauhanliikkeelle  sekä oikeusvaltio-
periaatteille.
Päivi Mecklin kertoi Mechelinusten DNA-sukututkimuksen tilanteesta ja tuloksista.
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Sukujuhlan päätteeksi luovutettiin sukuseuran numeroidut pöytästandaarit pitkästä ja ansiokkaasta
toiminnasta  sukuseurassa seuraaville  henkilöille:  Jukka-Pekka Mecklin,  Tuula Merjola-Partonen,
Henna Mecklin ja Ilkka Taipale.

Varsinaisen sukukokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Meklin ja sihteeriksi  Päivi Mecklin.
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 11§:ssä mainitut asiat. Tärkeimmät päätökset olivat:

 hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös kaudelta 1.6.2017-31.5.2022
 myönnettiin vastuuvapaus sukuneuvostolle
 hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio toimikaudelle 2022-2025
 päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan: 15 €/vuosi, kannatusjäsenet 25 €/vuosi

Sukuneuvoston puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin Päivi Mecklin. Uutena jäsenenä
sukuneuvostoon valittiin Ahti Suokas. Vanhasta sukuneuvostosta jatkavat rahastonhoitaja Miikka
Meklin sekä jäsenet Henna Mecklin ja Leena Meklin. Edellinen puheenjohtaja Pekka Meklin jatkaa
uudessa  sukuneuvostossa  varajäsenenä.  Toiminnantarkastajana  jatkaa  Jukka-Pekka  Mecklin.
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Jari Merjovaara.
Varsinaisen sukukokouksen jälkeen nautittiin yhdessä iltapäiväkahvit runsaan tarjoilun kera.
Illalla oli ohjelmassa vielä Kallavesi-risteily. Sääennusteet eivät luvanneet hyvää ja kaiken lisäksi
risteilyyn  varattu  laiva  oli  ajanut  edellisenä  päivänä  pienen  haverin  niin,  että  oli  ajokiellossa.
Koskilaivat Oy kuitenkin antoi suosiollisesti toisen laivan risteilyllemme niin, että risteily toteutui
suunnitelmien mukaisesti. Kaiken lisäksi sääkin oli risteilyn aikana kohtuullisen hyvä. Ei ollut enää
ukkosta eikä satanut. Risteilyllä oli mukana 29 henkeä.
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Kiitokset onnistuneesta tapahtumasta kaikille osallistujille ja järjestelyihin osallistuneille, varsinkin 
sukujuhlan puhujille Ilkka Taipaleelle ja Päivi Mecklinille. Erityinen kiitos Pentti Meklinille, jonka 
ansiosta saimme näytteille Sylvi Tiihosen taidemaalaukset, sekä Jukka-Pekka Mecklinille, joka toi 
nähtäväksi Leo Mechelinin astiaston.

Pekka Meklin

Sukukokouksessa ja Kallavesi-risteilyllä meitä viihdytti trubaduuri Ilkka Suokas
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Sukuseura Mechelinus ry

Toimintasuunnitelma kaudelle 2022-2025 

Sukuseuran tarkoituksena on edistää suvun menneisyyden tuntemusta ja sukuyhteyttä 
jäsenten keskuudessa, sekä vaalia suvun perinteitä ja kunnioittaa menneiden sukupolvien 
työtä ja muistoa.

Tämän toteuttamiseksi sukuseura pyrkii

• järjestämään kokoontumisia, joissa sukuseuran jäsenet voivat tutustua toisiinsa ja
saada tietoa suvun vaiheista,

• tutkimaan suvun jäsenten vaiheita ja saattamaan tulokset jäsenten tietoon,

• jatkuvasti luetteloimaan kaikki suvun jäsenet, myös ne, jotka eivät ole sukuseuran
jäseniä,

• keräämään, luetteloimaan ja arkistoimaan sukua ja sen jäseniä koskevaa muisti-   
  tietoa, äänitallenteita, asiakirjoja, kirjeitä, valokuvia, painotuotteita ja muita näihin
 verrattavia dokumentteja,

• keräämään, luetteloimaan ja säilyttämään joko omissa tai julkisissa kokoelmissa
sukuun ja sen jäseniin liittyviä esineitä ja

• pitämään esillä suvun jäsenten merkittävää elämäntyötä ja saavutuksia.

Toiminnansuunnittelun lähtökohta kaudelle 2022-2025

Sukuseuran toiminta hiipui pandemian takia ja sukuneuvoston kausi oli poikkeuksellisesti 
viiden vuoden pituinen. Sukuseuran jäsenmäärä ja talous ovat kuitenkin hyvällä tasolla ja 
toimintaa on kehitetty erittäin laajasti kuluneen kauden aikana. Silti sukuseurallamme on 
hyvin tyypilliset suku-seuran haasteet:

• sukuseuran perustamisvaiheeseen ja sukukirjan julkaisemiseen liittynyt innostus
on hiipunut

• sukuseuran perustajajäsenet ikääntyvät – tarvitaan uutta nuorta voimaa toimintaan

• sukuseuran toiminta on rakentunut hyvin suurelta osin muutaman aktiivin varaan –
tiedon arkistointi ja siirtäminen heiltä eteenpäin on tärkeätä

• jäsenmäärä on ollut laskusuunnassa ja jäsenten keski-ikä on korkea

Talousarvio on laadittu tavoitteelliseksi, mutta mahdollisimman realistiseksi niin, että suku-
seuran rahoitusvarallisuus säilyy hyvällä tasolla. Uusi sukuneuvosto voikin keskittyä suku-
seuran ydintehtäviin, sukututkimukseen ja sen laatuun.
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Toiminnan osa-alueet 

Tiedotustoiminta 

• Tiedotuskanavina jäsenistöön päin ovat kotisivut, jäsensivut ja jäsenkirjeet,
sähköposti, Suku-Uutiset ja Facebook

• Kotisivut www.mechelinus.fi ovat sukuseuran näkyvä ”käyntikortti” myös julkisuu- 
teen. Kotisivuja pitää kehittää edelleen ja sisältöä täytyy lisätä ja ylläpitää
• Jäsensivut ja jäsenrekisteristä lähetettävät jäsenkirjeet sähköpostitse tai kirjeitse
niille jäsenille,joilla ei ole sähköpostiosoitetta on kätevä ja nopea tiedotuskanava
• Sähköposti on hyvä nopeaan tiedottamiseen ja hyvä yhteydenpitoväline.
• Suku-Uutiset julkaistaan kerran vuodessa. Se lähetetään jäsenmaksulaskujen
ohessa kirjepostina kaikille jäsenille.
• Facebookin käyttö on ollut vähäistä – sivu on julkinen, minkä vuoksi sivulla ei syn- 
ny keskustelua. Facebook-sivu joko muutetaan yksityiseksi tai se poistetaan käy- 
töstä.

• Jäsenrekisteri

• jäsenluetteloa ylläpidetään Yhdistysavain.fi -jäsenrekisterisivustolla
• jokainen jäsen, jolla on sähköpostiosoite, pääsee tarkastamaan itse omat tietonsa
• jäsenmaksut laskutetaan rekisterin kautta viitteellisillä laskuilla vuosittain
• salasanasuojatuilla jäsensivuilla, joita pääsevät katselemaan vain jäsenmaksun
maksaneet jäsenet, on julkaistu digitoitu sukukirjamme. Sukutauluissa on suku- 
juonnot nykypäivään asti ja salasanavaatimuksen takia yksityisyydensuojan
vaatimukset tulevat otetuksi huomioon.

• Jäsenten aktivoiminen ja uusien jäsenten hankkiminen

• hyvä tiedotustoiminta ja yhteydenpito
• sukuun liittyvien pienten juttujen ja tarinoiden kerääminen jäseniltä. Jutut tallenne- 
taan jäsensivuille ja niitä julkaistaan Suku-Uutisissa

• sukutaulujen täydentäminen keräämällä jäseniltä tietoa
• jäsenedut; Suku-Uutiset ”lehti” ja jäsensivut vain maksaneille jäsenille

Sukututkimus 
• Sukuseurassa ovat kuluneena toimintakautena sukututkimusta tehneet aktiivisesti
Henna, Leena ja Päivi. On tärkeää löytää heidän rinnalleen uusia sukututkimuk- 
sesta kiinnostuneita ja innostuneita sukuseuran jäseniä

• Suoritettujen DNA-tutkimusten tulosten ja hyötyjen tarkastelu ja niiden pohjalta
mahdollisista lisätutkimuksista päättäminen

• Yhteydenpito sukututkimusta harjoittaviin yhteisöihin
• Sukututkimuksen laatuun panostaminen

o Etsitään 1600-luvun alkuperäislähteet omin resurssein, Kansallisarkiston
avustuksella ja ammattisukututkijan toimesta.

o Käydään sukukirja ja siihen tehdyt liitteet, lisäykset ja korjaukset läpi ja
varmistetaan, että tiedot ovat oikein. Kaikista henkilöistä pitää pyrkiä
etsimään lähdetiedot ja perheistä dokumentoidaan kaikki jäsenet. Kaikista
sukuhaaroista olisi löydettävä lisää tarinoita!
Tyttöjen perheistä dokumentoidaan 1 polvi.
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o Perustetaan Mechelinus-jäsenten sukututkimusharrastusryhmän – suljettu FB-
       ryhmä,jossa neuvotaan ja käydään läpi erilaisia tapauksia myös muista kuin 

 sukuseuraan liittyvistä sukuhaaroista
o Valmistellaan sukukirjan päivittämistä versioon 2.

  Sukukirjan alkupuolen rakenne ja tekstit pitää päivittää ja tiivistää
Sukukirjaan pitää lisätä

• Artikkeli Leo Mechelin säätiöstä ja Leo Mechelinin kootuista teoksista
• DNA-sukututkimusosio
• Henkilö- ja paikkakuntaluettelo

Päätös sukukirjasta voidaan tehdä edistymisestä riippuen joko tämän
kauden loppupuolella tai seuraavan sukuneuvoston kaudella

o Lisää sisältöä kotisivuille
Selvitys niistä Mechelin -suvuista, joiden alkuperä on jokin muu kuin
sukuseuramme jäsenistöllä

Leo Mechelin

• Yhteydenpito ja yhteistyö Leo Mechelinin elämäntyöstä kiinnostuneiden tahojen ja
Leo Mechelin säätiön kanssa.

Tapahtumat

• seuraavan sukukokouksen järjestäminen vuonna 2025
• kannustetaan jäsenistöä alueellisten tapahtumien ja/tai ”serkkutapaamisten”

järjestämiseen
• sukuseura voi tukea em. tapahtumia jäsentietojen avulla sekä tiedottamalla niistä

kotisivuilla
• järjestetyistä tapahtumista on tärkeätä uutisoida kotisivuilla ja Suku-Uutisissa

------------------

Pidä jäsentietosi ajan tasalla
Jäsenrekisterissä oleviin sähköpostiosoitteisiin sukuseura lähettää vähintään kerran vuodessa jäsen-
tietojen tarkastuspyynnön. Viimeksi tarkastuspyyntö on lähetetty marraskuun puolivälissä. 
Jos et ole saanut tarkistuspyyntöä, ja Sinulla on sähköpostiosoite, tarkoittaa se, että sähköpostiosoite
puuttuu jäsentiedoistasi tai se ei ole toimiva. 
Ole hyvä ja ilmoita sähköpostiosoitteesi osoitteeseen sukuseura@mechelinus.fi.

Jos et käytä sähköpostia, voit tarkistaa rekisterissä olevat tietosi puhelimella lähettämällä 
muuttuneet tiedot tai yhteydenottopyynnön tekstiviestillä numeroon 040 5517 261.
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Oikeusvaltiopäivä ja Leo Mechelin -juhlaluento

Kesäkuussa 2021 Helsingin yliopisto ja Ulkoministeriö perustivat yhteistyössä yliopiston oikeustie-
teelliseen tiedekuntaan Oikeusvaltiokeskuksen, jonka johtajaksi valittiin aiemmin oikeusministeri-
nä toiminut Tuija Brax. Oikeusvaltiokeskus järjesti 27.10.2022 Porthaniassa ensimmäisen Oikeus-
valtiopäivän.
Oikeusvaltiokeskus ja Leo Mechelin säätiö julkistivat uuden, vuosittaisen Leo Mechelin-juhlaluen-
non osana Oikeusvaltiopäivän ohjelmaa. Leo Mechelin -juhlaluennoitsijaksi nimetään erityisen an-
sioitunut oikeusvaltion puolestapuhuja. Oikeusvaltiokeskuksen johtoryhmä ja Leo Mechelin säätiö 
nimeävät yhdessä tunnustuksen saajan, jolle luovutetaan Leo Mechelin -juhlamitali.
Ensimmäinen Leo Mechelin -juhlaluennoitsija on yleisen oikeustieteen emeritusprofessori Kaarlo 
Tuori. Vuosina 1998–2022 Tuori oli jäsen sekä pitkäaikainen varapuheenjohtaja Euroopan neuvos-
ton Demokratiaa oikeusteitse-komissiossa eli niin sanotussa Venetsian komissiossa, jonka valmiste-
lema oikeusvaltion tarkistuslista (engl. Rule of Law Checklist) on muodostunut tärkeäksi oikeusval-
tiolähteeksi Euroopassa ja sen ulkopuolella. Kotimaisessa oikeusvaltiokeskustelussa Kaarlo Tuori 
tunnetaan etenkin pitkäaikaisena perustuslakivaliokunnan asiantuntijana, useiden valtiosääntöoikeu-
dellisten toimikuntien jäsenenä sekä merkittävästä, yli 50-vuotisesta akateemisesta urastaan Helsin-
gin yliopistossa.
Oikeusvaltiopäivän avajaisissa ennen Kaarlo Tuorin Leo Mechelin -juhlaluentoa puhuivat Niklas 
Bruun (Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja), Anna-Maja Henriksson (oikeusministe-
ri), Johanna Niemi (oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani) sekä videoyhteydellä Jutta Urpilai-
nen (kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari). Leo Mechelin säätiön puolesta pu-
heenvuoron käytti Ilkka Taipale (Leo Mechelin säätiön puheenjohtaja).
Iltapäivällä ohjelmassa oli kolme paneelikeskustelua aiheina: Korruption torjunta osana oikeusval-
tiotyötä, Riippumaton media ja sananvapaus oikeusvaltion tukena sekä Kansalaisyhteiskunnan pit-
käjänteinen kehittäminen
Oikeusvaltiopäivän ohjelmaan voit tutustua oikeusvaltiokeskuksen sivuilta 
https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/oikeusvaltiokeskus/toiminta/oikeusvaltiopaiva-27102022 
Kaarlo Tuorin Leo Mechelin -juhlaluento löytyy seuraavasta linkistä
https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/oikeusvaltiokeskus/materiaalit

ILKKA TAIPALEKIN VANHENEE
hän täytti 80 vuotta 29.11.2022 ja tahti vain kiihtyy

Sukuseura Mechelinus ry onnittelee

Ilkka ei toivonut syntymäpäivänään puheita eikä lahjoja, vaan niiden sijaan tukea Leo Mechelin 
säätiölle. Jos haluat tukea Leo Mechelin säätiötä ja samalla onnitella Ilkka Taipaletta, tilinumero on 
FI73 1011 3000 2394 74. Kirjoita maksun viestikenttään onnittelu ja oma nimesi/Sukuseura 
Mechelinus.
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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

Hyvä lahja on myös Sukuseuran logolla tehty paita

https://arispo.com/painatukset/
http://arispo.com/wp-content/uploads/2017/08/Arispon-hinnasto-8.10.2017.pdf

arispo@arispo.com
Arilla on tallennettuna Sukuseura Mechelinuksen logo, joten tilaus on helppoa.
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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 20 €/kpl)

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  kunin-
kaaksi  kutsuttu  mies,  on  nykyään lähes  unohdettu.  Nide  sisältää  näytelmän sekä  suomeksi  että 
ruotsiksi. Se on pienoisnäytelmä Leo Mechelinin merkityksestä Suomen itsenäisyyden ja valtiol-
lisen aseman luojana.
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Päivi Mecklin, puheenjohtaja
Kotiportinkuja 3 A, 02330 Espoo
puh. 050 452 4820
paivi.mecklin@mechelinus.fi

Ahti Suokas, varapuheenjohtaja
Kuusitie 3 b, Lappeenranta
puh. 0400 649 875 
ahti.suokas@mechelinus.fi

Leena Meklin, sihteeri
Marttilankatu 2 A 4, 04260 Kerava
leena.meklin@mechelinus.fi

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

Sukuneuvosto toivottaa Rauhallista Joulua ja
oikein hyvää Uutta Vuotta 2023!

Sukuseura Mechelinuksen kotisivut:      
http://www.mechelinus.fi     
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Pekka Meklin, varajäsen
Santuntie 6, 01900 Nurmijärvi
puh. 040 551 7261
pekka.meklin@mechelinus.fi

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

Toiminnantarkastajat:
Jukka-Pekka Mecklin - toiminnantarkastaja
Jari Merjovaara - varatoiminnantarkastaja

Sukuneuvoston jäsenet toimikaudella 2023-2025

http://www.mechelinus.fi/
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mailto:leena.meklin@mechelinus.fi
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mailto:pekka.meklin@machelinus.fi
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