
 

Kesäkokous Raumalla 20.8.2016 
Scripsit: Anita Sourander & Paula El Aboudi 

Tämän vuoden sukutapaaminen ja sukuyhdistyksen 8. varsinainen kokous oli Matti Soran kutsusta 

päätetty pitää Raumalla lauantaina 20. elokuuta. Aamuinen Helsinki-Turku -moottoritie oli 

mieluinen ajettava, kun usva viipyili notkelmissa ja pelloilla auringon pyrkiessä esiin pilvien 

lomasta. Isoa sukujuhlaa lukuun ottamatta ovat lasten sukutapaamiset jääneet vähiin, mutta tänä 

vuonna Paulan lapset ilmoittivat olevansa lähdössä innolla mukaan. Niinpä aikaisen heräämisen 

jälkeen pakattiin kolme sukupolvea autoon 

ja sitten matkaan Raumalle. Eri suunnilta 

tulleita sukulaisia olikin Cumulus-hotellin 

kabinetissa koossa klo 12 peräti 22. Matin 

ansiosta paikalla oli ilahduttavan runsas 

edustus Sora-sukuhaaraa Pyhämaalta, 

Raumalta, Porista, Hämeenlinnasta, 

Uudestakaupungista ja Norjasta!.  

Raumalaistunnelmiin johdatteli 

ja ruokahalua viritteli 

kokoontumisen aluksi Nortamo-

seuran edustajan Markku 

Toivosen puhtaalla Rauman 

kielellä esittämä Nortamon 

mainio juttu: Englantilainen tee. 

Tarina herätti mielenkiintoa; 

suomea, mutta ei kuitenkaan 

ihan tavallista ja täysin 

ymmärrettävää. Seuraavalla viikolla lasten koko luokka olikin yhdessä ihmetellyt mukaan saadun 

paikallislehden Rauman kieltä.  

Puheenjohtaja Mauri luotsasi varsinaisen 

kokouksen informatiivisesti ja vauhdikkaasti. 

Kokouksen jälkeen hallitus piti 

järjestäytymiskokouksen. Uutena hallitukseen 

tuli Paula El Aboudi, jonka hoidettaviksi 

sihteerin tehtävät ovat siirtymässä. 

Varsinaisessa kokouksessa tilintarkastajaksi 

Paulan tilalle oli valittu Leena Reijonen. 



Varapuheenjohtaja Ulf Sourander kertoi uuden sukukirjan valmistelusta, jossa ovat mukana hänen 

lisäkseen Christer Sourander ja Oula Silvennoinen. 

Lounaan aluksi nautimme sukuyhdistyksen tarjoaman kuohuvan alkumaljan, joka kohotettiin 

toivottamaan suvulle menestystä. Lounasta nautimme pitkissä pöydissä, joissa keskustelu kävi 

vilkkaana maukkaan ruoan höystämänä. Sukulaisten tapaaminen oli riemastuttavaa lapsistakin, 

jotka tenttasivat kiinnostuneina kaikilta, mitä sukua me oikein olemme ja ihmettelivät sukulaisten 

paljoutta. 

Lounaan jälkeen siirryimme takaisin kabinettiin, jossa nykyään Norjassa asuva Voitto Jokinen 

kertoi omasta mielenkiintoisesta sukututkimuksestaan: Sora-nimi maailmalla. My Heritage - 

sukututkimusalustan kautta Voitto oli selvityttänyt ja kartoittanut DNA-tutkimusten avulla 

sukulaisiaan tai ihmisiä, joilla on samaa DNA:ta ympäri maailman. Voitto näytti myös maailman 

kartalta, kuinka samaa DNA:ta löytyi eri mantereilta. Henkilöiden nimetkin saadaan selville, mutta 

tietysti vain heistä, jotka ovat antaneet tietonsa käytettäviksi. 



Voiton esityksen jälkeen ohjelmassa oli muutos alkuperäiseen suunnitelmaan: Rolls Roycen 

tehdas ei voinut ottaa ketään vastaan, mutta bussi odotti jo sukulaisia retkelle tutustumaan 

Rauman satamaan. Oppaanamme oli sataman puolelta Antti Kokkomäki ja laaja satama-alue 

laivoineen, nosto- ja 

kuljetinlaitteineen teki 

vaikutuksen. Siellä 

näimme myös 

lastausta odottavia 

valtavia Rolls Roycen 

potkureita. Rauman 

satama on 120 hehtaarin laajuinen, vrt. Vuosaaren 

satamaan, joka on 150 hehtaaria. Rauman sataman 

vilkkautta kuvastaa käsiteltyjen konttien määrä: 270 000 

konttia/v. 

Retken jälkeen jäi iltapäivällä mukavasti aurinkoista aikaa 

tutustua Vanhan Rauman tunnelmallisiin puutalokujiin ja 

muistomerkkeihin. Vanha Rauma kuuluu Unescon 

maailmanperintökohteisiin ja lapsetkin oppivat huomaamaan 

mielenkiintoisia yksityiskohtia: ikkunanpuitteita, lyhtyjä, 

koristekaiverruksia. Kuuluisan Kitukrännin kapeutta käytiin 

mittailemassa, ja aidonkokoinen naispatsas taidemuseon 

edessä herätti hilpeyttä, sen viereen kun pääsi oikein 

istumaan. 

 

Iltaa vietimme iloisissa tunnelmissa perinteisessä Mustan Kissan bunkkeriravintolassa, jonka nimi 

tosin on nykyään Wanhan Rauman kellari. Lämpöä tunnelmaan toi erityisesti sukulaisten 



yhdessäolo ja Rafael Kydin perhekunnan kolme sukupolvea. Nuoren polven välittömyys ja 

täysipainoinen mukanaolo ihastutti kaikkia. Ilta oli lastenkin mielestä päivän kohokohta. 

Sukulaisten kanssa keskustelu, hyvä ruoka ja hauskat jutut huipensivat sukutapaamisen hienosti. 

Erityisesti jäi mieleen Matti Soran hilpeä esitys siitä, kuinka kangaspalasta saa muutamalla 

taitoksella peiton, rintaliivit ja myssyn. 

 

Tapaaminen Raumalla oli täynnä hienoa ohjelmaa, lämmintä yhdessäoloa ja sydämellisiä 

sukulaisia.  Toivottavasti jatkossa saadaan muitakin nuoremman polven sukulaisia mukaan! 

Sukuretkipäivä oli taas kerran täysipainoisen onnistunut. Suuret kiitokset ohjelman suunnittelusta 

ja kaikista hienoista järjestelyistä Raumalla kuuluvat Matti Soralle! 

 


