SUKUSEURA MECHELINUS

TOIMINTAKERTOMUS 2014-2017

Sukuseuran vuosikokous pidettiin 12.7.2014 Sokos Hotel Vantaassa, Tikkurilassa. Vuosikokous valitsi
sukuseuran puheenjohtajaksi professori Jukka-Pekka Mecklinin Jyväskylästä. Sukuneuvostoon valittiin Pertti
Mäcklin (Simo), Henna Mecklin (Rauma), Pentti Meklin (Kuru), Päivi Mecklin (Espoo), Martti Mecklin (Kuopio)
Pekka Meklin (Nurmijärvi) ja Arvi Meklin (Kuopio).
Sukuneuvosto piti järjestäytymiskokouksen 12.7.2014: varapuheenjohtajana jatkaa Pertti M, sihteeriksi valittiin
Päivi M, Suku-Uutisten vastuuhenkilönä toimii Henna M, jäsenvastaavana Martti M (myöhemmin Pekka M)
Sukukokouksen ohjelma
9-12 Kiertoajelu Helsingissä Leo Mecheliniin liittyviin kohteisiin Sakari Mecklinin johdolla.
14-15 Luennot: Sakari Mecklin, Leo Mechelin yhteiskunnallisena vaikuttajana.
FT Jorma Saarinen, Leo Mechelinin aika Löyttymäellä
15-18 Sääntöjen mukainen sukukokous.
Sukuneuvoston toiminta
-

Sukuneuvosto on kokoontunut järjestäytymiskokouksen jälkeen 10 kertaa (11.10.2014, 19.5.2015,
8.8.2015, 25.10.2015, 27.2.2016, 18.6.2016, 24.9.2016, 19.11.2016, 25.2.2017 ja 1.7.2017). Yksi
sukuneuvoston kokouksista järjestettiin Helsingissä ja silloin tutustuttiin Valtionarkistossa olevaan
Suomi 100-näyttelyyn, jossa Leo Mechelinin merkitys Suomen itsenäisyyden valmistelussa tuotiin
erityisesti esille. Yksi kokous järjestettiin Kuopiossa. Muut kokoukset järjestettiin Tampereella.

Jäsenistö
-

Yhdistyksessä on tällä hetkellä 155 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Heidän keski-ikänsä on 65
vuotta ja suurin ikäryhmä on 70-79-vuotiaat.
Jäsenluetteloa on Martti Mecklinin jälkeen hoitanut Pekka Meklin. Jäsenluettelo laadittiin Martin
taulukoiden pohjalta uudenlaiseksi excel-taulukoksi. Siihen lisättiin myös selvitys kunkin jäsenen
yhteydestä Mechelinus-sukuun, sukutaulun numero ja selvitys, miten liittyy sukutauluun, jos taulussa
ei ole ko. henkilön nimeä. Jäsenluettelossa on tällä hetkellä 203 nimeä, joista siis vuoden 2017
jäsenmaksun maksaneita on 155.

Yhdistyksen talous
-

Jäsenmaksutuloja kertyy vuosittain noin 1500€. Kiinteitä kuluja ovat kotisivujen ylläpitokulut, SukuUutisten painatus- ja postimaksut sekä sukuneuvoston kokous- ja matkakulut sekä rahoituskulut
pankkitoiminnasta. Kertaluonteisia kuluja ovat olleet mm. Leo Mechelinin haudan kunnostus ja
hoitosopimus, osallistuminen juhlatapahtumiin (mm. Martti Mecklinin siunaustilaisuus), internetpohjaisten sukututkimussivujen ja rekisterien käyttöoikeudet.

-

10€:n vuosijäsenmaksu ei nykyisellä jäsenmäärällä kata yhdistyksen kiinteitä kuluja eikä anna
mahdollisuutta toimenpiteisiin, jotka aiheuttavat kustannuksia. Vuosien 2014-17 talousarvio oli tehty n.
200 jäsenen jäsenmaksutulojen pohjalta.

Sukuseuran ja sukuneuvoston toiminta
Leo Mechelin juhlavuoden 2014 toiminnasta:
-

-

Snellman-kesäyliopisto Kuopiossa järjesti 24.9.2014 tapahtuman ”Senaattorit kohtaavat nykypäivän –
Lei Mechelinin ja J.V. Snellmanin ajatuksia tämän päivän kysymyksistä”. Leo Mechelinin ajatuksia
valotti professori Matti Klinge ja Snellmanin filosofi Eero Ojanen. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi
professori Pentti Meklin ja tilaisuuteen osallistuivat sukuseurasta Martti Meklin, Päivi Meklin, Sylvi
Tiihonen ja Arvi Meklin.
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta järjesti Leo Mechelin-seminaarin 29.1.2015 osana
yliopiston Alumni-tapahtumaa. Seminaarissa emeritusprofessori Antero Jyränki käsitteli
mielenkiintoisesti senaattorin toimintaa valtionsäännön ja perustuslakien vaalijana ja kehittäjänä.
Sukuseuran tervehdyksen toi Sakari Mecklin, joka kertoi Mechelinuksen suvun alkuvaiheista ja
sukunimen historiasta.

Yhteistyö Löyttymäen kyläseuran kanssa:
-

Elonkorjuujuhla 2.8.2014:
Janakkalan kunta teki 20.10.2014 päätöksen laittaa myyntiin Löyttymäen kyläkoulu, jonka pihalla on
kyläseuran pystyttämä muistokivi Leo Mechelinille.

Sukuseuran uudet kotisivut:
-

Sukuseuran sihteeri Päivi Mecklin suunnitteli sukuseuralle uudet kotisivut. Ne julkaistiin 18.6.2016
Kotisivut on toteutettu Weebly-kotisivutyökalulla Louhi Net Oy:n webhotellissa.
Vuoden 2017 alusta kotisivuja on tilapäisesti ylläpitänyt Pekka Meklin.

DNA-pohjainen sukututkimus:
-

DNA-sukututkimukseen on perehtynyt sukuneuvostossa Päivi Mecklin.
Neljä sukuseuran miesjäsentä (Pentti Meklin, Pekka Meklin, Pertti Mecklin ja Matti Mecklin) ovat
antaneet DNA-näytteen. Näytteistä on heidän omalla kustannuksellaan otettu Y-DNA eli ns. isälinjan
testi ja osasta myös ns. serkkutesti.
Testien tulokset osoittavat kirkonkirjojen paikkansa pitävyyden eli DNA-testienkin perusteella kaikki
neljä testattua miestä ovat samaa sukua.
Neljän testatun DNA:t muodostavat nyt vertailuaineiston, jos on tarvetta selvittää DNA:n avulla jonkun
uuden sukuhaaran kuulumista sukuun

Suku-Uutiset:
-

Suku-Uutisia 2014-2017 on ilmestynyt neljä numeroa.
No. 1 käsitteli 2014 sukukokouksen tapahtumia ja Leo Mechelinin juhlavuotta.
No. 2 sisälsi mm. muistokirjoituksen 31.8.2015 joukostamme poistuneelle yhdistyksen
perustajajäsenelle Martti Mecklinille ja DNA-pohjaisen sukututkimuksen esittelyn.
No. 3 sisälsi kirjaesittelyt Panu Rajalan Juhani Aho elämäkerrasta ja Tekla Hultinin 1934
ilmestyneestä päiväkirjasta, joka käsittelee Leo Mechelinin ja hänen perheensä elämää.
Viimeinen no. 4 käsittelee vuoden 2017 sukukokousta ja Suomen 100-vuotisjuhlavuotta.
Suku-Uutisia on lähetetty keskimäärin 200 kpl, kirjeenä 80-100 ja loput sähköpostin välityksellä.
Suku-Uutisia voi lukea myös kotisivuilla (www. mechelinus.fi), joille kaikki Suku-Uutisten numerot on
talletettu.

Sukuseuran tuotteet ja logot:
-

Sukuviiri ja -standaari sekä postimerkki. Standaaria on myyty toimikaudella kaksi kappaletta.
Isännänviiriä ei ole varastossa jäljellä ja hankintatarpeesta on jäsenistölle tehty kysely. LMpostimerkkejä on myyty yhteensä 100 kpl.
Sukuseuran logo, M-tunnus ja vaakuna on taltioitu vektorigrafiikalla, ja ne ovat saatavissa kaikissa
tarpeellisissa tiedostomuodoissa. Sukuseuran sivuille ne on talletettu png-tiedostona, ja niitä voivat
sukuseuran jäsenet vapaasti käyttää.
Kultaseppä Johanna Mecklin on suunnitellut sukuseura-aiheisia koruja, joita sukuseura välittää.

Yhteistyö Leo Mechelin-säätiön kanssa:
-

-

Leo Mechelinin juhlavuoden tapahtumien yhteydessä Itä-Meri-säätiön puheenjohtaja Ilkka Taipale
lähestyi sukuseuraa kysyen lupaa Itä-Meri-säätiön nimen muuttamisesta Leo Mechelin-säätiöksi.
Säätiön rahoitus on alun perin LM:n testamenttaama samoin kuin säätiön toimintaperiaatteet, jotka
heijastavat LM:n tavoitteita kansainvälisen rauhanliikkeen toiminnan edistämiseksi. Tarkistimme, että
säätiön toiminta oli jatkunut jo pitkään ja sen talous on vakavarainen. Sukuneuvosto arvioi, ettei
sukuseuralla ole juridista oikeutta kieltää eikä myöntää lupaa haluttuun nimenmuutokseen. Sen sijaan
ilmaisimme positiivisen tukemme ja halumme tehdä yhteistyötä säätiön kanssa. Säätiön taustalla on
Suomen Rauhanliitto (SR), jonka edeltäjää LM oli perustamassa.
Yhteistyön aluksi LM-säätiön kirjastoa täydennettiin Mechelinus-sukukirjalla ja säätiö osti sukuseuralta
LM-postimerkkejä käyttöönsä.
Sukuseura ja LM-säätiö päättivät myös yhdessä kustantaa Leo Mechelinin elämään liittyvän kirjan
(Sini Lindqvistin kirjoittaman ja toimittaman ”Elämän pituinen ystävyys – Torsten Costianderin kirjeitä
veljelleen Leo Mechelinille vuosilta 1856-1904”).

Sukukokous 2017 Tampereella Museokeskus Vapriikissa 29.7.2017
-

Sukukokouksen pääteema on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla. Sukukokouksessa esitellään
myös sekä perinteistä kirkonkirjoihin perustuvaa että DNA-tutkimukseen pohjautuvaa sukututkimusta.

