Sommarträffen i Raumo 20.8.2016
Scripsit: Anita Sourander & Paula El Aboudi
Årets släktsammankomst och släktföreningens 8. ordinarie möte gick av stapeln på lördagen den
20. Augusti på initiativ av Matti Sora. Motorvägen Helsingfors-Åbo tedde sig som bäst i
morgongryningen, då morgondimman ännu dröjde sig kvar i svackor och på åkrar och solen sökte
sig fram mellan molnen. Med undantag av stora släktfesten har det varit glest mellan släktmöten
för barn, men i år meddelade Paulas bägge barn entusiastiskt att de ville vara med. Mycket riktigt,
efter den tidiga uppstigningen packades tre
generationer i bilen och därpå styrdes
kosan mot Raumo. Hela 22 släktingar från
olika håll hade samlats till kabinetten av
Hotell Cumulus redan kl. 12. Till följd av
Mattis aktivitet fanns det glädjande många
deltagare av släktgenen Sora från
Pyhämaa, Raumo, Björneborg, Tavastehus,
Nystad och Norge!
Nortamo-sällskapets ombud
Markku Toivonen inledde oss i
rätt Raumostämning och väckte
aptiten genom att på klingande
Raumo dialekt framföra en av
Nortamos roande berättelser:
Engelsk té. Detta upplevdes
mycket intressant; finska var
det ju, men varken helt vanligt
eller fullt begripligt. En vecka
därpå var barnens hela klass full av häpnad då de studerade tidningen på Raumo dialekt som
delades ut vid tillfället.
Ordföranden Mauri genomlotsade ordinarie
mötet informativt och raskt. Härefter höll den
nyvalda styrelsen snabbt organiseringsmöte.
Paula El Aboudi som ny medlem antog sig
sysslan som sekreterare. Vid föreningsmötet
hade Leena Reijonen valts till revisor i stället för
Paula. Viceordföranden Ulf Sourander

redogjorde för förberedelserna angående nya släktboken, häri medverkar tillika Christer
Sourander ja Oula Silvennoinen.
Lunchen inleddes genom att inta den mousserande välkomstdrickan, som bestods av
släktföreningen, man skålade för släktens framgång. Lunchen förtärdes vid långsmala bord, där

samtalet flöt livligt under det att vi smorde kråset med de läckra rätterna. Sammanträffandet
mellan släktingar var mycket glädjande även för barn, som intresserat försökte utreda vad släkt vi
är till varandra och förvånade sig över mängden släktingar.
Efter lunchen fortsatte tillställningen i kabinetten, där Voitto Jokinen, som numera bor i Norge,
berättade om sin egen intressanta släktforskning: Sora-namnet på världskartan. Med tillhjälp av
släktforskningsunderlaget My Heritage hade Voitto genom DNA-forskning utrett och kartlagt
släktingar och folk med lika DNA utöver världen. Voitto uppvisade också på en världskarta hur lika
DNA fanns på olika kontinenter. Det går även att få fram namnet på personer, men givetvis endast
på dem som har angivit sin personprofil.

Härefter blev det ändring till det ursprungliga programmet: Rolls Roycen kunde inte mera emotta
besökande till fabriken, men en buss väntade redan utanför på oss för att beskåda Raumo hamn.
Vår guide var Antti Kokkomäki som hamnen ställde till vår förfogande. Den vidlyftiga hamnen, med
sina fartyg, kranar
och transportörer
gjorde starkt intryck.
Där fick vi även
beskåda de väldiga
propellrarna från
Rolls Royce, som
väntade på lastning. Raumo hamn omfattar 120 hektar,
jmf. Nordsjö hamn som är 150 hektar. Man inser att
Raumo hamn är livligt frekventerad då man kommer i håg
att antalet containers uppstiger till 270 000 containers/år.
Efter utflykten hade vi ännu gott om tid och solsken för att
bese Gamla Raumo, med sina stämningsfulla trähusgränder
och minnesmärken. Gamla Raumo tillhör Unescos lista av
världsarv och även barnen uppmärksammade intressanta
detaljer, såsom fönsterkarm, lyktor och ingraveringar. Vidden
på den berömda gränden Kitukränni uppmättes med omsorg
och kvinnostatyn i naturlig storlek framför konstmuseet
uppmuntrade och rentav inviterade att sätta sig bredvid.

Den mysiga soarén gick av stapeln i den anrika bunkerrestaurangen Svarta Katten, som numera
emellertid heter Wanhan Rauman kellari. Stämningen upphöjdes särskilt av släktingarnas

samvaro och familjen Rafael Kytis tre generationer. De ungas ohämmade och naturliga beteende

samt fullständiga närvaro charmerade alla. Även barnen själva tyckte att soarén var dagens
höjdpunkt. Samtalen med släktingarna, den läckra maten och de roliga historierna kompletterade
släktsammankomsten ypperligt. Särskilt skall vi komma i håg Matti Soras roliga uppförande, där
han visade huru man från en bit tyg eller papper med några vikningar kan trolla fram ett täcke, BH

och mössa.

Sammankomsten i Raumo var full av fint program, munter samvaro och hjärtliga släktingar. Vi
skall hoppas att även andra medlemmar av den unga generationen talrikt deltar i framtiden.
Dagen var igen fullkomligt lyckad. Ett stort tack för programmets planering och alla fina
arrangemang tillhör Matti Sora!

