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Sex år hade åter igen flutit förbi, då vi en
solig och undantagsvis varm augusti
lördagsmorgon begav oss till Skatuddens
Casino, som styrs av Skatuddens
Officersklubb. Släktföreningens styrelse
hade ordnat Achilles Souranders porträtt att
pryda Casinots generalsal, som fungerade
som festställe under hela dagen.
Sinnet fylldes av glada minnen från den
förra släktfesten och det kittlade i
magbottnen i väntan på det kommande
emedan både gamla och nya deltagare samlats för att fira en dag tillsammans. Släktföreningens
styrelse hade under förmiddagen förberett allt färdigt inför det egentliga mötet som började kl. 12 på
dagen. Sointu Sourander ansvarade för de enligt släktgrenarna uppdelade namnskyltarna liksom
tidigare gånger och ordförande Mauri Sourander samt sekreteraren Anita Sourander hade förberett
mötets föredragningslista. Till mötets ordförande valdes Mauri Sourander och Anita Sourander till
sekreterare, till protokolljusterare och rösteräknare valdes Rafael Kyti och Jaakko Sora. Kallelsen till
mötet hade skickats i god tid redan i juni till föreningens medlemmar och det var cirka 20
föreningsmedlemmar som deltog på mötet och mötet var således beslutsfört. Under mötet bjöds det
på kaffe och rabarberpaj. Styrelsesammansättningen ändrades inte denna gång. Den ända ändringen
som skedde var att Karoliina
Sourander tog över uppgiften som
kassör av Berit Sundström. Bytet
skedde officiellt under den nya
styrelsens konstituerandemöte
direkt efter det egentliga mötet.
Efter mötet fanns på programmet
en kryssning utanför Helsingfors.
Kryssingsfartygets avfärd skedde
från Skatuddens Casino och
avslutades även där. Glädjande
många hade anlänt i god tid före

kryssningsfartygets avfärd för att träffa nära och
mera avlägsna släktingar och återseendet var
glädjefyllt. Kryssningen tog cirka två timmar och
deltagarna fick under kryssningen njuta av det
underbara solskenet och pizza samt vin som
släktföreningen bjöd på.
Vi får tacka i synnerhet Tuula Weuro för den
välfungerande serveringen. Tack vare vår
sakkunniga guide Leea Lappalainen fick många
under den två timmar långa kryssningen lära sig en
hel del nytt om Helsingfors. Pratsorlet
började redan innan vi kom iväg och
fortsatte glatt under hela kryssningen.
Deltagarna diskuterade glatt och de
nya deltagarna i släktfesten togs med
värme emot. Vid närmare eftertanke
var det tur att vi fick vara isolerade
under några timmar och umgås
tillsammans. Detta möjliggjorde
avslappnade diskussioner mellan
släktingarna. Under kvällsfesten blev
det dessvärre mindre av detta på grund
av festligheternas formella karaktär.
Efter kryssningen hade det reserverats tid för klädbyte. En del deltagare gick hem och till hotellen,
andra beslöt sig för att först njuta av den vackra sommaren på terrassen. Största delen av
festdeltagarna hann i god tid tillbaka för att fortsätta släktfesten enligt tidtabellen. För en liten del av
släktingarna förorsakade Helsinki City Marathon en del dröjsmål och bekymmer på vägen.
Slutligen var vi alla samlade och
ordförande Mauri Sourander
öppnade festen, som även var
Släktföreningen Souranders 10års fest. Mauri läste för oss en
rolig festutlysning i vilken
deltagarna uppmanades till ett
livligt festande vid hot om straff.

Festen fortsatte enligt tradition med en presentationsrunda.
Senast under presentationsrundan blev det klart för deltagarna
vem som är vem och vem som är medlem i vilken familj. Det

som också var viktigt var att det i samband med
presentationerna berättades hur vi är släkt med
varandra och vem som representerar vilken
släktgren. Under presentationsrundan hörde vi
även en hel del roliga detaljer och anekdoter.
Alla tre släktgrenar var väl representerade.
Jakobs släktgren var föga överraskande den
mest välrepresenterad, eftersom Helsingfors
hade valts som festplats denna gång.

Till förrätt avnjöt vi gädd-flodkräftsterrin, till huvudrätt smaklig hjortstek och till efterrätt
mandelkaka och sorbet. Barnens meny
utgjordes av sallad, lövbiff och glass.
Matportionerna smakade väl, även om de
var en aning små i förhållande till vissa
gästers hunger.
Kvällens framförande hänförde sig till
festställets historia. Ulf Sourander
berättade i samband med middagen på ett
intressant och insatt sätt om officererna i
släkten Sourander, av vilka de mest kända
var Achilles och Åke Sourander. Släktens

äldsta deltagare Meeri Pohtola sade sig minnas Achilles från
sin ungdom. Achilles färggranna liv kan var och en läsa om
i verket Släkten Sourander.

Till kvällens program hörde såsom bekant under tidigare släktfester en hel del musikframföranden.
Speciellt förtjänstfulla var Lea och Harri Stenbergs barn Siiri, Jalmari, och Einari samt Marja
Kemppinens barn Ilona, Milja och Viljam. Vi fick höra vacker musik på kantele, gitarr, fiol och
piano samt sång, som säkerligen berörde varje
lyssnare.

Ett specialomnämnande bör även ges åt
Annette Sucksdorff, som förtjusade
publiken med sitt pianoframförande.
Anettes son Dan glädjade gästerna med att
sjunga två maritima stämningsfulla sånger.

Såsom sin mor berikade Dan oss med musikalisk njutning. I slutet av festen tackade
hedersordförande Raimo Sourander alla närvarande för möjliggörandet av och deltagandet i festen.

Överraskande fort var klockan redan mycket och de släktingar som hade kommit längre ifrån fick
bråttom att återvända till sina hem. Ett litet gäng fortsatte dock diskussionen i Casinots nedre bar till
stängningsdags.
Vid midnatt fanns det ingen Sourander mera kvar vid Skatuddens Casino, men minnet av ännu en
lyckad släktfest kommer att finnas kvar i våra minnen.

