
 
 
 
 

 

 

 

Sammankomsten för Släktföreningen Sourander 24.5.2008 
 
Scripsit: Anita Sourander et Annette Sucksdorff 
 
En solig lördag i maj samlades en grupp på sexton Sourandrar till släktföreningens 
årsmöte, där vi i år också kunde bekanta oss med luftverket.  Vi hade fått en inbjudan av 
DI Juha Siivonen, direktör för flygverksamheten 
vid Finnairs skolningscenter, att hålla vårt möte i 
skolningscentret. Med Juhas sakkunniga 
handledning bekantade vi oss med centrets 
moderna och representativa utrymmen och med 
många intressanta apparater som t.ex. 
flygsimulatorer.  
 
Årsmötet hölls i ett stort skolningsutrymme, där 
kaffeservering redan väntade på oss. Vår värd 
Juha Siivonen önskade oss välkomna. 
Ordföranden Mauri Sourander öppnade 

föreningens fjärde årsmöte och 
tackade Juha för inbjudan och 
kusinen Pia för arrangemanget. 
Ett väl planerat möte löpte 
rutinerat och den föregående 
styrelsen omvaldes och 

kompletterades av nyinvalda Camilla 
Sourander. I mötet bekräftades bokslutet 
samt budgeten och ansvarsfrihet beviljades 
styrelsen samt de övriga funktionärerna för 
föregående bokföringsperiod. 
Som avslutning på mötet höll Juha ett 
intressant föredrag om sin egen 
släktbakgrund. Redan på förhand visste vi 

nog att Juha på möderne härstammar 
från släkten Sora i Pyhämaa.  Juha 
belyste oss om sin släktbakgrund och 
sambandet mellan släkterna Lehti-
Melander och Sora. 
 



 
 
 
 

 

 

 

Efter ett snabbt styrelsemöte 
inleddes förevisandet av 
skolningscentret. Vi fick höra en 
informativ skildring över 
skolningscentrets funktioner. 
Förutom skolning av flygpersonalen 
verkar i byggnaden även 
simulatoravdelningen och 

skolningsavdelningens 
marknadsföring. Personalantalet är 
50 och störta delen av centrets 
utbildare verkar även i 
flygverksamheten. 

 
Juha Siivonen berättade att 
flygpersonalens utbildning i dag 
främst baserar sig på simulatorer 
och datorer. En god skolning 
garanterar flygtryggheten och 
manskapets smidiga 
gruppsamarbete. I 
flygutbildningen har man använt 
flygsimulatorer från och med 
1909; vi kunde mycket riktigt 
beskåda ett foto av 
simulatorernas mor Antoinette. I 
ett senare skede bekantade vi 
oss med simulatorernas fader, 
Link-trainern, byggd av faner och 
med helt mekanisk utrustning. 
Förutom under julen är 
skolningscentret och 
simulatorerna, enligt Juha, i 
ständig användning. Även flera 
andra flygbolag använder 
simulatorerna regelbundet. 
 
Dagens höjdpunkt var då vi 
bekantade oss med dessa 
simulatorer. Det var rent av 
förbryllande hur verklig 
simulationen samt känslan av 
planets rörelser var i 
förarkabinen, som motsvarar den 
verkliga till minst detalj.  En 
annan överraskning var simulatorernas stora antal. För varje plantyp behövs en egen 
simulator. De magnifika vyerna från förarkabinen samt skolningsprogrammen blev bekanta 
för oss. Piloterna tränar regelbundet sina kunskaper med simulatorerna och i allt kunde 
man märka att säkerheten och tryggheten är i allt nummer ett.   



 
 
 
 

 

 

 

 

  
Det fanns en helt egen avdelning för 
inlärning av passagerarkabinens 
säkerhetsåtgärder.   Övningar för 
specialsituationer såsom nödlandning, 
evakuering och brandsläckning sker i 
detta utrymme. I stora flygplan är 

passagerarkabinen förvånansvärt högt uppe och 
rampen för evakuering visade sig vara mer än tio 
meter hög. Helt naturligt ville somliga pröva på 
det, men av säkerhetsskäl fick gästerna endast 
pröva på madrassens mjukhet i nedre delen av 
rampen. 
 
Till skolningen hör naturligtvis också servering 
och övriga funktioner för kabinpersonalen. För 

detta ändamål fanns det 
förstås en egen service-
trainer installerad i en 
flygplansstomme.  

 
 
 
 
 
Skillnaden till ett riktigt flygplan är 
att en vägg saknas.  
Denna specialkonstruktion har 
filmindustrin utnyttjat och filmat 
här några gånger.   



 
 
 
 

 

  

 

 
Beskådandet av skolningscentret avrundades 
av en överraskning: vi fick i service-trainern 
avnjuta en äkta business klass lunch! 

 
Med hjälp av foton förmedlas nog bäst våra upplevelser av de för oss nya och märkvärdiga 
men dock väldigt intressanta tekniska anordningarna. Åtminstone en av oss, Jan Kristian, 
vill söka sig till flygutbildningen. Höjdpunkten på den intressanta eftermiddagen blev nog 
Pias goda och mångsidiga business lunch, serverad av henne själv, och kryddad med 
släktföreningens superba viner utvalda av ordföranden. 
 
Vi tackar Juha och Pia för den positiva och minnesrika tillställningen släkten än en gång 
fick vara med om.    
 

 


