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Scripsit Anita Sourander 
 
Kaksi vuotta oli taas vierähtänyt hurjan nopeasti edellisestä kokouksesta, kun aurinkoisena ja tänä 
kesänä poikkeuksellisen lämpimänä elokuun lauantaiaamupäivänä saavuimme Turkuun. 
Tapaamispaikkanamme toimi 
koko päivän Hus Lindman, joka 
osoittautui sijaitsevan todellisen 
ruusutarhan keskellä, kuten 
ylläolevasta kuvasta näkyy. 
Kokouspaikkanamme oli talon 
kokoushuone, jota täydentämään 
hallitus oli järjestänyt AV-
laitteet. Mielen täyttivät iloiset 
muistot edellisestä tapaamisesta 
tammikuulta ja odotus tulevasta, 
osallistujien joukossa kun oli 
niin vanhoja konkareita kuin 
ensikertalaisiakin. 

 
 
Sukuyhdistys Souranderin 
varsinainen kokous oli pitkän 
suunnittelun tuloksena päätetty 
pitää Turussa Piispankadulla 
Hus Lindmanissa la 23.8.2014. 
Monen yhteensattuman, osin 
iloisen - osin surullisen, 
seurauksena kokoukseen ja sen 
yhteyteen suunniteltuun 
ohjelmaan osallistui 



ennakkoilmoittautumisista poiketen vain pieni 11 henkilön 
joukko. Hallitus oli aamupäivän aikana laittanut kaiken valmiiksi klo 13 alkavaa yhdistyksen 
varsinaista kokousta varten ja puheenjohtaja Mauri Sourander sekä sihteeri Anita Sourander olivat 
valmistelleet kokouksen esityslistan. 
 
Ennen kokousta tutustuimme Piispankatu 17:ssä sijaitsevaan Sibelius-museoon, joka edustaa 1960-
luvun omaperäistä modernismia. Siellä meitä odotti osaava ja luonteva oppaamme Aatu Pyy.  
 
Saman katon alla on Suomen ainoa soitinnäyttely ja Sibelius-näyttely, joka valottaa monipuolisesti 
suuren säveltäjämme Jean Sibeliuksen elämää ja sävellystyötä. Sibelius-museo on Suomen ainoa 
varsinainen musiikkimuseo. Säveltäjä itse on antanut luvan museon nimeämiseen hänen mukaansa. 
 



Museossa käynnin jälkeen 
siirryimme Hus Lindmanin 
viihtyisiin tiloihin pitämään 
varsinaista kokousta. 
Puheenjohtaja Mauri 
Sourander toivotti kaikki 
tervetulleiksi ja luotsasi 
osaavasti ja sujuvasti 
kokouksen alusta loppuun. 
Hallituksen kokoonpanoon ei 
tullut muutoksia. 
 

Varsinaisen kokouksen jälkeen Matti Sora 
kertoi mahdollisuudesta Rauman retkeen. 
Hänellä oli paljon ideoita ja yhteyksiä sekä 
Rauman yrityksiin että sukumme 
alkulähteille Pyhämaahan ja muihin Soriin. 
Retki toteutunee aikaisintaan v. 2016. 
Lisäksi Matti luovutti Maurille Sora-suvun 
digitaalisen sukuselvityksen, joka on nyt 
kiinnostuneitten saatavilla. 
 

Hus Lindmanissa runsaan 
lounaspöydän ruoka maistui ja juttu 
luisti yhteisen pöytämme ympärillä. 
Puheensorina alkoi jo ennen kuin 
pääsimme kunnolla alkuun ja jatkui 
iloisena koko tapaamisen ajan. 
Kuulumisia vaihdettiin ja 
sukutapaamiseen ensimmäistä kertaa 
osallistuvat otettiin lämmöllä vastaan. 
Jälkeenpäin ajateltuna olikin sopivaa, 
että pääsimme keskenämme näin 
vapaamuotoisissa merkeissä 
puhumaan, mikä mahdollisti 
kuulumisten vaihtamisen rennosti 
mahdollisimman monien sukulaisten 
kanssa.  
 
Naapurissa oleva Kotimuseo Ett Hem 
jäi tällä kertaa katsomatta, sillä ohjelmaa oli pienelle joukollemme riittämiin, kun lähes kaikilla oli 
pitkä kotimatka. Yllättäen kello olikin jo paljon ja kauempaa tulleille sukulaisille tuli kiire takaisin 
koteihinsa. Mukava yhdessäolon hetki, Turun monipuolinen kulttuuritarjonta ja uutena mahdollisena 
tutustumiskohteena Rauma jäivät vahvasti pienen seurueemme mieleen. 



 


