TUTUSTUMINEN EDUSKUNTAAN JA VUOSIKOKOUS LASIPALATSISSA
Scripsit: Anita Sourander
Huikaisevan kirkkaassa syyssäässä sukulaiset alkoivat kokoontua esteetöntä sisäänkäyntiä varten
remontoitavan Eduskuntatalon edustalle torstaina 16. syyskuuta 2010 Sourander-iltapäivää
viettämään, kaukaisimmat Turusta ja Jyväskylästä.
Vastapäätä vasta vuoden päästä avattava musiikkitalo
näytti jo lähes valmiilta ja tunsimme olevamme
pääkaupungin monumentaalirakennusten
muodostamassa ytimessä. Yllättäen joukko oli koossa
oikeassa paikassa oikeaan aikaan! Meitä oli vastassa ja
iloisesti tervetulleiksi toivottamassa puhemies Sauli
Niinistön erityisavustaja Tiina Kivisaari. Hänen
opastaminaan kävimme läpi turvatarkastuksen, joka
viimeistään osoitti paikan ainutlaatuisuuden. Tiina
Kivisaaren mutkaton ja informatiivinen
johdantopuheenvuoro keskitti meidät aistimaan
toimintaa ja ympäristöä, jossa valtiollinen demokratiamme konkretisoituu.
Eduskunnan kyselytunti oli alkamassa klo 16. Yleisölehterille päästäksemme jouduimme

kuntoilemaan kierreportaissa. Levähdys
nousun jälkeen olikin tarpeen.
Asetuimme vielä lähes tyhjän
istuntosalin yleisölehterille. Tiina
Kivisaari piti meistä todella hyvää
huolta ja kertoi elävästi ja asiansa
osaavasti Eduskuntatalon
arkkitehtuurista (klassismia, valmis
1931), rakennuksen syntyvaiheista,
Johan Sigfrid Sirénin
kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, joka
käsitti myös kalusteet ja ornamentiikan,
Väinö Aaltosen patsaitten
symboliikasta… Ja tietysti
kansanedustajien työstä ja
täysistuntokäytännöistä.

Vähitellen mediasta tutut hahmot täyttivät
istuntosalin, puhemiehenä Seppo Kääriäinen.
Kyselytunnin aluksi kysymykset keskittyivät
ikääntyvien hoitoon ja vastaajana oli pääasiassa
peruspalveluministeri Paula Risikko.
Yleisölehterillä viivyimme suunnitellusti vain
puoli tuntia, koska ainutlaatuinen tilaisuus
keskustella puhemieheen kanssa edellytti
täsmällistä aikataulua. Teimme ensin pienen
kävelyn läpi erilaisten tilojen, esim.
Eduskunnan kuuluisan kahvion. Yleiskäsityksen
rakennuskompleksista tarjosi tutustuminen
Eduskunnan ja siihen liittyvien rakennusten
pienoismalliin. Päädyimme puhemiesten käytävälle
ja puhemiehen vastaanottotiloihin. Huonetta, johon
meidät ohjattiin, koristivat edellisiä puhemiehiä
esittävät maalaukset. Tunnelma oli sähköistynyt jo
siinä vaiheessa, kun puhemies Sauli Niinistö astui
luontevan eleettömästi huoneeseen.
Sauli Niinistö kertoi puhemiehen työstä,
ajankohtaisista kysymyksistä, budjettiasioista, EU:n
rahapolitiikasta Kreikan ongelmien yhteydessä ja omasta kannastaan tässä asiassa. Hän antoi meille
myös tilaisuuden esittää kysymyksiä. Osallistujia tuntui erityisesti kiinnostavan Suomen kyky
selvitä myös tulevaisuuden rahakriiseistä, joihin puhemies antoi luottavaisen vastauksen. Häntä
pyydettiin lopuksi nimeämään oma suosikkijalkapallojoukkueensa, mutta diplomaattisesti hän vain

totesi, että hänen juurensa ovat edelleen Salossa.
Puheenjohtajamme Mauri Sourander kiitti
yhdistyksemme puolesta tutustumistilaisuudesta ja
esitti myös kysymyksen Niinistön asettumisesta
presidenttiehdokkaaksi, johon osallistujat häntä
innokkaasti kannustivat. Tähänkin saimme

diplomaattisen vastauksen: tehtävä on vaativa
ja asia ei ole vielä ajankohtainen. Hyvästiksi
Niinistö kätteli kaikki mukana olleet ja siirtyi
sitten jatkamaan kiireellisiä työtehtäviään.
Opastus Eduskunnan eri tiloissa jatkui:
kuljimme läpi Eduskunnan ravintolasalin ja
upean valtiosalin, jonka vaikuttavaa
kokonaisuutta ja yksityiskohtia ihailimme joukolla. Talon pohjoispäädyn ikkunoista saatoimme
nähdä lisärakennuksen saunatiloineen ja kansanedustajien työhuoneineen. Pohjoispäädyssä oli myös
upeita mosaiikkiruusuja, jotka kuvasivat Suomen elinkeinoja ja henkisen kulttuurin eri alueita.
Lopuksi esitimme lämpimät kiitoksemme koko ryhmälle hienon elämyksen tuottaneelle ja meitä
iloisesti luotsanneelle Tiina Kivisaarelle.
Siirryimme läheiseen Lasipalatsiin pitämään sukuyhdistyksen viidettä varsinaista kokousta.
Kauniisti katettu pitkä pöytä ja osaavat tarjoilijat odottivat meitä Helsinki-kabinetissa. Pöydän
ympärille kokoontui 24 sukuun kuuluvaa, nuorimpana, mutta aina aktiivisena Tuure S.
Puheenjohtaja Mauri Sourander toivotti kaikki
tervetulleiksi ja luotsasi osaavasti ja sujuvasti
kokouksen alusta loppuun. Hallituksessa pitkän ja
ansiokkaan työrupeaman tehneen Pia KyyröHarjun tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin
Camilla Sourander. Varajäseneksi Camillan tilalle
valittiin Harri Stenberg. Kokouksen asialistalla
eniten keskustelua herätti seuraavan sukujuhlan
järjestäminen 2012 elo-syyskuussa, jolloin myös
on yhdistyksen perustamisen 10-vuotisjuhla.

Kokousväki oli yhtä mieltä, että teemana olisi
merihenkisyys, mutta paikkakunnasta tuli monia
ehdotuksia. Päätettiin myös, että v. 2011 ei järjestetä
yhteistä tapaamista, vaan keskitytään sukujuhlan
valmisteluun. Heti varsinaisen kokouksen jälkeen
uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa

puheenjohtajaksi valittiin edelleen Mauri
Sourander.
Kokouksen päätteeksi nautimme yhdistyksen
tarjoaman juhlaillallisen, jossa pääruokana oli
legendaarista Mannerheimin kuhaa. Puheensorina
vilkastui, lasit kilisivät ja ruoka maistui. Välillä
kajahtelivat taas snapsilaulut sekä suomeksi että
ruotsiksi, joiden vetäjinä ansioituivat erityisesti
Oula Silvennoinen ja puheenjohtajamme. Oli
juhlan tuntua ja kaikki tuntuivat viihtyvän.
Erityisen mukavaa oli se, että yhteiseen
tapaamisen oli tullut mukaan uusia jäseniä ja
runsaasti nuorta sukua.
Eduskunnassa käynti ja erityisesti Sauli
Niinistön tapaaminen ei tule katoamaan
muistoista. Erityiset kiitokset tällaisen
tutustumiskäynnin mahdollistumisesta
kuuluvat Pia Kyyrö-Harjulle. Kiitokset
iltapäivän onnistuneista
kokonaisjärjestelyistä kuuluvat taas
puheenjohtajallemme.
Kun eron heti koitti, oli ilta kääntymässä
yöksi ja auringonpaiste muuttunut
kaatosateeksi. Hyvin siitäkin uskon
sukulaisten selvinneen, ainakin kronikoitsija sai ystävällisiltä sukulaisilta kyydin aivan kotiovelle.

